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Анонс
21 травня 2018 року (Київ)
Digital Forum for Civil Society: Media and Technology for Good
Governance.
Форум стане платформою для дискусії та обміну досвідом між
представниками громадянського суспільства, експертного середовища,
дипломатичних, державних структур, бізнесу та політикуму щодо ролі медіа
та технологій в сфері розвитку демократії та належного врядування в Україні
та світі.
Форум відбувається в рамках Академії цифрової безпеки та роботи з
даними для громадянського суспільства, спрямованої на зміцнення цифрових
компетенцій громадських активістів та журналістів, підвищення медіа
грамотності та обізнаності в питаннях безпеки та прозорості в Інтернеті, ролі
медіа та технологій в сфері розвитку громадянського суспільства та
належного врядування. Digital Academy – міжсекторальний проект на
перетині IT, медіа, неформальної освіти, належного врядування.
Проект здійснено за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства
США в Україні. Погляди учасників заходу не обов’язково збігаються з
офіційною позицією уряду США.
ПРОГРАМА
09.00 – 10.00 Екскурсія інноваційним парком UNIT City для відвідувачів
форуму
10.00 – 10.20 Відкриття форуму, Мустафіна Дар’я, директор Інституту
партнерства та сталого розвитку
10.20 – 11.00 Привітання запрошених гостей, представників
дипломатичного та експертного середовища, бізнесу, політикуму
11.00 – 11.30 Основна доповідь «Brexit. Вплив сучасних медіа-систем»,
Джулія Уорд, Депутат Європейського Парламенту (Велика Британія), член
Комітету з питань культури, освіти та громадянського суспільства
11.30 – 13.00 Експертна дискусія «Сучасні інформаційні війни»
(англійською мовою)
Модератори: Микола Давидюк, політичний експерт, директор
аналітичного центру «Політика»
Джулія Уорд, Депутат Європейського Парламенту (Велика Британія)
Світлана Заліщук, Народний депутат України
Мустафа Найєм, Народний депутат України (уточнюється)
Василь Мирошниченко, партнер компанії CFC Consulting, співзасновник
Українського кризового медіа центру
Максим Кияк, Співавтор дослідження центру стратегічних комунікацій
НАТО, Канд. філос. н., Співзасновник мережі Global Ukrainians
13.00 – 14.00 Обідня перерва
Анонс
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14.00 – 14.30 Презентація Академії цифрової безпеки та роботи з даними
для громадських активістів та журналістів, проекту Інституту партнерства та
сталого розвитку.
14.30 – 16.00 Експертна дискусія «Технології та належне врядування»
(українською мовою)
Дмитро Шимків, заступник глави Адміністрації Президента України,
екс-генеральний директор «Майкрософт Україна»
Віктор Гурський, директор організації SocialBoost, співзасновник 1991
Open Data Incubator
Юрій Лісовський, Громадянська мережа ОПОРА
Віктор Лях, Президент Фонду Східна Європа
16.00 – 17.00 Підведення підсумків та закриття форуму
(https://www.facebook.com/events/376867479458826).

25 травня 2018 року (Київ)
Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною
участю «Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи
розвитку», присвячена 100-річчю державної служби в Україні.
Місце проведення: м. Київ, вул. Пугачова 12/2, актова зала.
Мета Конференції: науково-експертне обговорення актуальних питань
публічного врядування в контексті новітніх викликів та розробка пропозицій
щодо удосконалення публічного врядування в Україні.
На Конференцію запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних
закладів, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування,
докторанти, аспіранти, слухачі, представники засобів масової інформації,
представники міжнародних і громадських організацій та інші заінтересовані
особи.
СЕКЦІЇ
Публічна політика в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Модератори:
С. Телешун, д.політ.н., проф., в.о. завідувача кафедри публічної
політики та політичної аналітики;
О. Пухкал, д.держ.упр., проф., професор кафедри публічної політики та
політичної аналітики;
І. Рейтерович, к.політ.н., доц., доцент кафедри публічної політики та
політичної аналітики
Інституціональні практики публічної політики і управління
Модератори:
Л. Гонюкова, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри суспільного
розвитку і суспільно-владних відносин;
В. Козаков, д.держ.упр., проф., професор кафедри суспільного розвитку і
суспільно-владних відносин
Публічне управління економічними процесами: потенціал, можливості,
перспективи
Анонс
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Модератори:
Н. Олійник, д.держ.упр., доц., завідувач кафедри економічної політики
та врядування;
О. Соколова, к.держ.упр., доц., доцент кафедри економічної політики та
врядування.
Реформування публічної влади на місцевому рівні
Модератори:
В. Вакуленко, к.держ.упр., доц., завідувач кафедри регіонального
управління, місцевого самоврядування та управління містом
І. Дегтярьова, д.держ.упр., доц., професор кафедри регіонального
управління, місцевого самоврядування та управління містом;
В. Колтун, д.держ.упр., доц., професор кафедри регіонального
управління, місцевого самоврядування та управління містом
Цифровізація публічного врядування: перспективи в ЄС та Україні
Модератори:
О. Карпенко, д.держ.упр., завідувач кафедри інформаційної політики та
цифрових технологій;
Л. Євдоченко, к.держ.упр., голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України;
О. Риженко, голова Державного агентства з питань електронного
урядування України
Професіоналізація публічної служби в контексті сучасних викликів та
реформ
Модератори:
С. Хаджирадєва, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри публічного
управління та публічної служби;
В. Федоренко, д.ю.н., проф., директор Науково-дослідного центру
судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції
України
Постійна комісія Вченої ради Національної академії з координації
надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам
підвищення кваліфікації
Модератори:
В. Гошовська, д.п.н., проф., голова Постійної комісії Вченої ради з
координації надання методичної допомоги регіональним та галузевим
закладам підвищення кваліфікації, директор Інституту підвищення
кваліфікації керівних кадрів Національної академії;
Н. Ларіна, к.пед.н., доц., секретар Постійної комісії Вченої ради з
координації надання методичної допомоги регіональним та галузевим
закладам підвищення кваліфікації, перший заступник директора Інституту
підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії.
КРУГЛІ СТОЛИ
Особливості публічного врядування в Україні в умовах збройної агресії
Російської Федерації

Анонс
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Модератори:
Ю. Мельник, к.ю.н., завідувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та
управління національною безпекою;
Р. Марутян, к.і.н., доц., доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та
управління національною безпекою
Соціогуманітарний вектор публічного врядування: від фрагментарності
до інтеграції та консолідації суспільства
Модератори:
В. Трощинський, д.і.н., проф., завідувач кафедри соціальної і
гуманітарної політики;
Н. Ярош, д.держ.упр., доц., професор кафедри соціальної і гуманітарної
політики;
М. Кравченко, д.держ.упр., доц., професор кафедри соціальної і
гуманітарної політики
Витоки та перспективи вітчизняного конституціоналізму: до 100-річчя
прийняття Конституції Української народної республіки
Модератори:
І. Розпутенко, д.держ.упр., проф., директор Інституту публічного
управління та адміністрування;
Н.Плахотнюк, к.ю.н., доц., завідувач кафедри державознавства і права
Мовний дискурс в публічному управлінні
Модератори:
С. Бронікова, д.держ.упр., проф., завідувач кафедри мовної підготовки і
комунікації в публічному управлінні;
Л. Шульга,старший викладач кафедри мовної підготовки і комунікації в
публічному управлінні
Актуальні питання управління та фінансування системи охорони
здоров’я України в умовах реформ (за підсумками проекту «Адаптація та
інституціоналізація навчальної програми з питань економіки та фінансування
у сфері охорони здоров’я» у рамках Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у
дії»)
Модератори:
М. Білинська, д.держ.,упр., проф., віце-президент Національної академії
, викладач проекту;
Н. Васюк, к.держ.упр., доцент кафедри соціальної і гуманітароної
політики, керівник проекту
ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ
Механізми запобігання політичній корупції у системі представницької
влади
Модератори:
В. Гошовська, д.п.н., проф., в.о. завідувача кафедри парламентаризму та
політичного менеджменту;
Л. Даниленко, д.пед.н., проф., проесор кафедри парламентаризму та
політичного менеджменту;

Анонс
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Л. Пашко, д.держ.упр., проф.., професор кафедри парламентаризму та
політичного менеджменту;
Ю. Кальниш, д.держ.упр., проф., професор кафедри парламентаризму та
політичного менеджменту
(http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=osn&page=7&tipn=Page).

25-26 травня 2018 року (Київ)
Український урбаністичний форум-2018.
Український урбаністичний форум-2018 – це 100 активісток та
професіоналів міського розвитку, які знайомляться, обмінюються досвідом та
планують спільні дії завдяки інтерактивним та сучасним форматам, що їх
готують організаторки та організатори.
Тема форуму: Що таке справедливе місто?
Підтримка: Фундація Чарльза Стюарта Мотта, Представництво Фонду
імені Гайнріха Бьолля в Україні та 350.org.
Програма: лекції, дискусії, обговорення, світове кафе, майстер-класи і
навіть театри з екскурсіями
(https://www.facebook.com/events/785819911629367).
19 червня 2018 р. (Умань)
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Актуальні
питання публічного управління та адміністрування в контексті
реалізації адміністративної реформи».
Місце проведення: Уманський національний університет садівництва.
Кафедра публічного управління та адміністрування. Адреса: 20305, м. Умань,
вул. Інститутська, 1, корпус №4, каб.193.
Мета конференції: обмін досвідом між науковцями й практиками у
сфері публічного управління та адміністрування, покращення навчального
процесу в вищих навчальних закладах освіти за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування», розширення тематики міждисциплінарних
досліджень, підвищення якості виконання наукових розробок, координація
наукової співпраці між науковими інституціями та бізнес-середовищем.
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі,
представники органів державної влади й органів місцевого самоврядування,
докторанти, аспіранти, магістри та всі зацікавлені особи.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Форма участі в конференції – заочна (дистанційна)
Тематичні напрями роботи конференції:
Теоретико-методологічні
засади
публічного
управління
та
адміністрування.
Актуальні
питання
державного
управління
та
місцевого
самоврядування: проблеми та перспективи.
Соціально-економічна та інвестиційна політика держави в умовах
трансформації публічного управління.
Анонс
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Реалізація концепції децентралізації влади в Україні на сучасному етапі
розвитку.
Електронне урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства
(http://mo.udau.edu.ua/ua/conferences/conference_19.06.2018.html).

23-26 липня 2018 року (Лима, Перу)
Конференція «Глобалізація, території і інтеграція».
23–26 червня 2018 року, в місті Перу, партнер Асамблеї – Міжнародна
асоціація шкіл і інститутів адміністрації (IASIA) а, також,
Латиноамериканська група з державного управління (LAGPA), в тісній
співпраці з SERVIR – Autoridad Nacional del Servicio Civil і Universidad
Católica Sedes Sapientiae, організовують спільну конференцію «Глобалізація,
території і інтеграція».
Мета конференції – обговорення та узагальнення результатів наукових
досліджень з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку економіки, в
умовах сьогодення.
До участі в конференції запрошуються науковці вітчизняних та
зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, а, також,
студенти.
Форма
участі:
дистанційна
(https://www.iasia-lagpaconference2018.org/call-for-papers).

Анонс
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Проблеми з допороговими закупівлями, перспективи електронного
управління бізнесом, ефективні способи боротьби з шахрайством у
держзакупівлях – найгарячіші теми обговорювалися на Шостому
всеукраїнському Zakupki Forum, який 25 квітня пройшов у форматі
онлайн-трансляції на всю Україну.
Знизити допороги
На цей час головною перешкодою для участі малого і середнього бізнесу
в держзакупівлях є той факт, що допорогові закупівлі (тендери з бюджетом
до 200 тис. грн, так звані «допороги») за законом держоргани не зобов’язані
проводити через систему. Це правило стало шпариною для недобросовісних
закупівельників: менше чверті «допорогів» пройшли відкрито, з
конкуренцією і прозорим вибором переможця. В інших випадках замовники
скористалися своїм правом просто завантажити в систему звіти з
інформацією, що, за скільки й у кого вони купили.
Тільки в минулому році було укладено таких прямих договорів на понад
90 млрд грн, й по суті це 90 млрд «у тіні». В першому кварталі 2018 року за
такою ж схемою вже укладено договорів на 18 млрд грн.
Ця ситуація гальмує участь малого і середнього бізнесу в держтендерах:
підприємці дізнаються про закупівлю на доступну для їхніх оборотів суму
лише після її завершення – зі звіту про неї. Тому готуються зміни до
законодавства, які знизять поріг обов’язковості в ProZorro до 50 тис. грн. Це
дасть можливість невеликим компаніям і приватним підприємцям заробляти
в держтендерах. Нова регламентація стане серйозною перешкодою на шляху
недобросовісних замовників: проведені за всіма правилами торги можна буде
бачити в системі й за потреби оскаржити в компетентних органах.
Законопроект поданий на розгляд у Верховну Раду, і його прийняття з
нетерпінням чекає бізнес.
Лілія Лахтіонова, директор департаменту регулювання державних
закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі:
«За два роки роботи електронної системи ми вже знаємо її сильні
сторони й розуміємо, які норми законодавства потребують удосконалення.
Зміни в закон, запропоновані в законопроекті 8265, посилять ефект від
використання ProZorro. По-перше, передбачено вдосконалення механізму
оскарження. Пропонується ввести диференційований підхід до встановлення
вартості за подачу скарги й оплату через електронну систему. По-друге, для
учасників передбачена можливість виправлення помилок в поданих у тендер
пропозиціях. По-третє, законопроект пропонує зменшити суму допорогових
закупівель, що дасть змогу проводити навіть порівняно невеликі закупівлі на
конкурентній основі».
Електронний уряд
Одночасно із законодавчими змінами команда департаменту
регулювання державних закупівель Мінекономіки і державного підприємства
Офіційна інформація
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ProZorro активно розвиває різні електронні інструменти: рамкові закупівлі,
електронні каталоги й централізовані закупівлі. Разом із цим триває робота
над інтеграцією електронної системи з реєстром лікарських засобів,
Державною казначейською службою України та Державною фіскальною
службою.
Валерій Бакал, заступник голови Державного агентства з питань
електронного урядування України:
«Від українського бізнесу дуже часто можна почути звернення до
держави: «Не чіпайте нас, створіть тільки умови для роботи». Один із
ключових напрямів нашої діяльності й полягає у створенні таких умов. Ми
вводимо електронні сервіси, які дають змогу громадянам і бізнесу
отримувати державні послуги дистанційно, без візитів у «владні» кабінети.
Що менше контактів з чиновниками, то простішими і прозорішими стають
умови ведення бізнесу».
Як покарати за махінації
ProZorro – не гарантія того, що нечесний закупівельник не спробує
обійти систему. Головна перевага прозорості нової системи держзакупівель у
тому, що обман можна відстежити. І зараз Державна аудиторська служба
України (ДАСУ) опрацьовує функціонал кабінету ДАСУ в електронній
системі ProZorro, проводить роботу над визначенням ризик-індикаторів. Усе
це допоможе ефективно моніторити закупівлі та виявляти несумлінних
замовників.
Найбільш поширеним зловживанням сьогодні є дискримінація в
закупівлях. Йдеться про ситуації, коли тендер прописується спеціально під
конкретного постачальника або організатор дискваліфікує інших учасників
на користь «свого».
Оксана Ферчук, керівник торгового майданчика Zakupki.Prom.ua:
«Якщо учасник вважає, що є порушення, – він повинен боротися за свої
права і не опускати рук. В першу чергу потрібно звернутися до організатора
тендеру з вимогою зробити умови тендеру рівними для всіх. Якщо ж той не
реагує – подавайте скаргу. Так само оскаржуйте й результат закупівлі, якщо
ви бачите, що він несправедливий. Важливо тільки проконтролювати, щоб
ваша скарга була оформлена відповідно до встановлених вимог. І
обов’язково пишіть про всі порушення на моніторинговий портал DoZorro».
Зараз активістам DoZorro вдається відновлювати справедливість в 40 %
торгів, проведених із порушеннями. Важливо, щоби кожен бізнесмен,
зіткнувшись із дискримінацією в закупівлях, повідомляв про це.
Максимальна кількість відгуків про тендери допоможе бізнесу оцінити, в
закупівлі якого організатора можна йти без побоювань, а де треба бути
готовим відстоювати свої права. І, можливо, для початку менш досвідченим
постачальникам від «ризикованих» тендерів варто утриматися, набираючись
досвіду в однозначно якісних закупівлях (Зміни в ProZorro: нові
можливості
для
малого
та
середнього
бізнесу
//
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https://kurs.if.ua/news/zminy_v_prozorro_novi_mozhlyvosti_dlya_malogo_ta_ser
ednogo_biznesu_65216.html. – 2018. – 26.04).

Український
юридичний
сервіс
«Дім
юриста»
планує
автоматизувати 1500 юридичних документів до кінця 2018 року.
Документи не тільки не потрібно буде складати самостійно – тепер
зникне необхідність навіть редагувати їх в текстовому редакторі Word.
Розробники та натхненники ідеї планують автоматизувати 1 500
юридичних документів. Це робиться для того, щоб кожен юрист,
підприємець та власник малого бізнесу міг скласти саме ті документи, які
йому потрібні.
Це працює так: користувач обирає потрібний йому документ прямо на
сайті, натискає на кнопку «Скачати», а потім на кнопку «Скласти».
Користувачу пропонується для роботи нова робоча панель, де знаходиться
лише одне поле для вводу відповідей та передперегляд готового документу.
Потрібно лише давати відповіді на запитання, а система буде готувати
документ (в нашому випадку договір) самостійно.
CRM-система для юристів планується для запуску в Україні. За
допомогою системи юристи зможуть виставляти рахунки клієнтам, вести
власний білінг, швидко та просто формувати різноманітні звіти, керувати
своїми справами та користуватися іншими можливостями, про які буде
повідомлено трохи пізніше. Особливістю продукту є те, що він буде
повністю в онлайн режимі, а тому правники зможуть мати доступ до системи
з будь-якого місця і будь-коли. Наразі запускається спеціальний режим
тестування, який дозволить всім охочим юристам безкоштовно
використовувати систему вже до її офіційного запуску.
Аби перевірити можливості нової CRM-системи для юристів достатньо
зареєструватися для участі у проекті за посиланням. До речі, нещодавно в
Україні презентували онлайн-систему для юридичної допомоги. Вона також
здатна стати ефективним доповненням до робочого інструментарію
українських правників (Людмила Кліщук Український юридичний сервіс
автоматизовує документи // https://nachasi.com/2018/04/24/avtomatyzovuyedokumenty. – 2018. – 24.04).
Шахраї вирішили заробити на зборі коштів від запуску фейкової
національної криптовалюти України.
Криптовалюту під назвою eUAH нібито створили з ініціативи НБУ,
Мін’юсту і українського Держагентства з питань електронного урядування,
проте ні в українських держвідомствах, ні в місцевій криптоспільноті про
запуск національної криптовалюти ніхто не знає.
Засновник криптовалютної біржі Kuna Exchange Михайло Чобанян
заявив, що в країні створенням криптогривні займається лише він та НБУ, і
запуск криптовалюти підприємець назвав фейком.
Офіційна інформація
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У Нацбанку і Держагентстві з електронного урядування також
спростували участь в проекті. В НБУ повідомили, що їх проект поки
перебуває на стадії розробки і інформація про нього не розголошується.
За словами керівника проекту з боку НБУ Марії Іванової, інформація
про дії зловмисників вже передана до департаменту безпеки, Однак швидко
припинити діяльність криптовалюти навряд чи вийде, так як шахраї не
повідомили про себе ніяких відомостей, окрім пошти.
Творці, які не вказали своїх імен, стверджували, що всього буде
випущено 50 млн токенів. До четвертого кварталу 2018 року в вільний обіг
надійде тільки 10 %, щоб оцінити інтерес інвесторів.
У eUAH навіть є «біла книга», зроблена в стилі презентацій Нацбанку. У
ній говориться, що в 2019 році криптовалюта використовуватимуть у всіх
сферах економіки країни і на неї доведеться 15 % транзакцій.

(Шахраї
запустили
фейкову
криптогривню
https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/17/636074. – 2018. – 17.04).

//

Директор Інституту соціально-економічних трансформацій Ілля
Несходовський:
Україна в боротьбі з корупцією може спиратися на досвід Заходу,
але її проблема в тому, що корумповані не тільки чиновники, а й
суспільство.
На питання, чи існує ідеальний рецепт боротьби з корупцією, експерт
назвав чотири головні складові успіху.
«Перше – прозорість прийняття рішень. Друге – чіткі алгоритми. У
чиновника не повинно бути варіативності в прийнятті будь-яких рішень.
Третє – електронне урядування. Чим більше ми спілкуємося з чиновниками,
Офіційна інформація
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тим більше варіантів для корупції. Чим менше контакту з чиновниками, чим
більше електронних послуг, тим менше вони будуть вимагати хабара. і ще
один найважливіший інструмент – це покарання, якщо зловили за руку. Поки
у нас немає антикорупційного суду, поки будуть ловити і тут же відпускати,
жодна боротьба з корупцією не буде працювати».
На питання, на чий досвід боротьби з корупцією Україна може
спиратися, експерт відповів: «Зазвичай така країна має багаторічну історію
боротьби з корупцією. У нас не тільки влада аморальна, а й суспільство.
Воно готове давати хабарі, домовлятися».
«Якщо говорити про приклад, де найнижче рівень корупції, то це
скандинавські країни, де розвинена демократія. Там є корупція, але там є
органи, які ефективно з цією корупцією борються і садять» (Як перемогти
корупцію
в
Україні:
названо
чотири
умови
//
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/yak-peremogti-koruptsiyu-v-ukraininazvano-chotiri-umovi.htm. – 2018. – 09.04).

Функции администрирования и дальнейшего развития электронной
системы здравоохранения eHealth будут переданы ГП «Электронное
здоровье» к началу лета, сообщила пресс-служба Министерства
здравоохранения Украины.
В ближайшее время система будет обрабатывать нечувствительные
персональные данные – паспортные данные, индивидуальный налоговый
номер, адрес проживания. Медицинские данные и другая чувствительная
информация в системе пока отсутствует.
В сообщении отмечено, что центральная база данных eHealth имеет
комплексную систему защиты информации и соответствует международным
стандартам защиты данных (КСЗИ).
«Поскольку система активно строится, создаются новые модули,
электронная система здравоохранения в ближайшее время будет работать с
КСЗИ в режиме исследовательской эксплуатации».
В процессе внедрения системы ее основной пользователь –
Национальная
служба
здоровья
Украины
(НСЗУ)
наработает
организационные мероприятия по защите информации, после чего будет
проведена государственная экспертиза КСЗИ. Данные мероприятия
планируется провести на протяжении следующих шести месяцев.
В Минздраве также отметили, что дальнейшее финансирование
разработки будет осуществляться за счет средств международных доноров –
правительства США, Канады, Британии, Глобального фонда, Всемирного
банка (Функции администрирования и развития eHealth будут переданы
ГП
«Электронное
здоровье»
до
лета
//
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/497001.html. – 2018. – 05.04).
З моменту запуску ЕСКО-модуля у Системі публічних електронних
закупівель «PROZORRO» у жовтні 2017 р., лише за кілька місяців,
Офіційна інформація
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оголошено 348 тендерів на закупівлю послуг енергосервісу для
бюджетних установ.
З них 172 аукціони успішно проведено, а 37 договорів вже підписано на
суму 40 млн грн у різних регіонах України.
Найбільший енергосервісний договір укладено у смт Баришівка
Київської області. Це комплексне утеплення загальноосвітньої школи на
суму 10 млн гривень. Термін контракту – 14 років.
Наразі у закладі вже встановлено ІТП разом із системою автоматичного
погодного регулювання. Також передбачається утеплення фасаду,
підвального приміщення та даху.
Очікується, що економія тепла після всіх енергоефективних заходів
сягне 50 %.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
«Статистика свідчить, що місцева влада та інвестори проявляють все
більше інтересу до ЕСКО – прозорого механізму залучення приватного
капіталу до утеплення шкіл, дитсадків, лікарень та інших об’єктів соціальної
сфери. При цьому не витрачається жодної копійки бюджету».
Інвестор повертає вкладені кошти за рахунок досягнутої економії
енергоресурсів, тому він, як ніхто інший, зацікавлений у якості проведених
робіт. У виграші залишиться і бюджетна установа, яка чимало заощадить на
оплаті комунальних платежів.
Тож чим більшу економію енергоресурсів передбачено, тим більшою
буде вигода для обох сторін ЕСКО-договору.
«Закликаю інвесторів активніше цікавитися ринком ЕСКО-послуг. У
національній базі потенційних об’єктів енергосервісу нараховується більше
12 тис. бюджетних установ» (Через PROZORRO вже укладено 37 ЕСКОдоговорів на 40 млн гривень // https://www.kmu.gov.ua/ua/news/esko-cherezprozorro-nabiraye-obertiv-vzhe-ukladeno-37-esko-dogovoriv-na-40-mln-griven.
– 2018. – 03.04).
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Регіональні ініціативи
Домашніх і безпритульних тварин Києва будуть реєструвати
онлайн. Незабаром з’явиться інформаційна система «Реєстр домашніх
тварин». Вона стане централізованим сховищем даних не тільки про
тварин, але і про їх господарів.
«Реєстр домашніх тварин» представлятиме сховище даних
зареєстрованих домашніх та безпритульних тварин Києва. Як
повідомляє КМДА, вже підписано відповідне розпорядження. Загальна
вартість розробки системи складає 389 тисяч гривень.
Всі дані, внесені до переліку, будуть доступні в пошуку адміністраторам
і уповноваженим особам: співробітникам поліції, ветклінікам тощо. В
експлуатацію готуються запустити першу чергу проекту, але точну дату не
називають.
У першій черзі з’явиться можливість онлайн-реєстрації й актуалізації
даних про звірів. Також цільового використання інформації користувачами, у
яких є відповідні повноваження.
Щоб внести інформацію про тварину до Державного реєстру, власнику
необхідно буде ідентифікувати себе через сервіс «Особистий кабінет
киянина».
У рамках другої черги з’являться додаткові функції. А саме: реєстрація
тварин для власників, що не мають доступу до мережі Інтернет та
розрахування податків на утримання домашніх улюбленців. Система
передбачає також автоматизовані робочі місця для працівників Національної
поліції
України,
ветеринарних
лікарень,
балансоутримувачів
багатоквартирних будинків тощо (Альбіна Курбанова У Києві домашніх
тварин реєструватимуть онлайн // https://nachasi.com/2018/04/27/tvarynrejestruvatymut-online. – 2018. – 27.04).
Львів’яни отримають доступ до нової технології електронної
ідентифікації особи.
Марта Романяк, керівник управління ІТ Львівської міської ради:
«Цифрова новинка для України, проте норма для Європи та світу. Мало
хто знає, що Закон, який прирівнює електронно-цифровий підпис до того,
який ми ставимо своєю рукою, діє в нашій країні ще з 2004 року. Однак,
наразі, ЕЦП у своїй діяльності активніше застосовують бізнесові середовища,
для здачі електронної звітності, отримання деяких державних послуг,
оформлення правочинів. Mobile ID – це послуга, яка дозволить мешканцям за
допомогою мобільного телефону провести ідентифікацію особи для
отримання електронних послуг». Також вона переконана: такий сервіс
зменшить навантаження на ЦНАПи та зробить адміністративні послуги
Львівської міської ради доступнішими для мешканців.
Регіональні ініціативи
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«Вперше сервіс Mobile ID компанія «Київстар» презентувала два роки
тому на Форумі електронного урядування 451Е. Важливо, що керівництво
компанії Київстар побачило в нашому місті потенційну можливість
впровадження цієї послуги і Львів став одним з перших міст України де
повноцінно впроваджують Mobile ID».
На її думку, таку можливість ПрАТ «Київстар» надав Львову завдяки
його технологічним можливостям: «Сьогодні у нас нараховують 250 ІТкомпаній, де працюють понад 20 тисяч фахівців, зараз у місті споруджують
два Інноваційні парки, а з 150 тисяч студентів, які закінчують виші, понад
третина – це випускники інженерних спеціальностей». Ці показники, як
переконана очільниця управління, дозволяють Львову не лише бути одним із
лідерів розвитку галузі інформаційних технологій в Україні, а й розвиватися
на рівні разом з іншими європейськими містами.
Про спектр послуг і захист даних
Першими сервіс MobileID після його офіційного запуску на собі
протестують електронні сервіси Львівської міської ради, зокрема,
«Особистий кабінет мешканця». Сьогодні портал охоплює понад сотню
послуг, проте на цьому управління ІТ не збирається зупинятися. «Ми хочемо,
щоб їх було щонайменше 180, а також працюємо над дизайном та
структурою сайту. Приємно, що зараз цим е-ресурсом користується понад дві
тисячі містян. А Mobile ID стане ще одним кроком, аби спростити доступ до
одержання адміністративних послуг Львівської міської ради». Взагалі,
анонсований сервіс – це технологія, яка дозволяє проводити електронну
ідентифікацію особи за допомогою її телефону. Суть технології полягає в
тому, що електронний цифровий підпис громадянина записується на SIMкарту нового покоління. Оформлення такого ЕЦП відбувається на основі
паспорту та ідентифікаційного коду.
«Передовсім, це швидкість, зручність та захищеність. Не виходячи з
дому, можна підписувати документи, входити в онлайн-банкінги, отримувати
електронні послуги. Це своєрідний підпис у телефоні, цифрова його версія».
Ще вона запевняє: Mobile ID є безпечний в аспекті збереження та
захищеності інформації. А для тих, хто ще не впевнений у сервісі, обіцяє:
разом із компанією «Київстар» проведуть цикл семінарів для львів’ян, де
пояснять, як користуватися даним сервісом та наскільки високим є рівень
захисту персональних даних у Mobile ID.
Все, що потрібно для підключення сервісу Mobile ID, – ваш звичайний
телефон, паспорт та ідентифікаційний код. З ними вже цього року можна
буде зайти до фірмового магазину «Київстар», де звичайну SIM-картку
замінити на на SIM-карту нового покоління. «Ця процедура триває декілька
та хвилин. Наразі не можу сказати точно, куди саме приходитимуть
львів’яни, щоби підключити до свого телефону цей сервіс. За попередньою
інформацією, це буде центр міста». Проте, як додає очільниця управління ІТтехнологій, треба ще почекати: «Послуга ще проходить необхідну технічну,
нормативну, та організаційну процедуру» (Юлія Девда «Сервіс Mobile ID
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планують
запустити
у
Львові
вже
цього
року»
//
https://zaxid.net/u_lvovi_servis_modile_id_planuyut__zapustiti_vzhe_tsogo_roku
_n1454921. – 2018. – 24.04).

Стереокамера на вході тролейбуса фіксує пасажирів, які заходять і
виходять. Уже всередині пасажири потраплять у поле зору камери з
об’єктивом «риб’яче око», радіус якої охоплює увесь салон.
Зазначається, що завдяки цьому у безквиткових пасажирів не буде
шансів.
Ще одна камера – на лобовому склі. Вона зможе фіксувати, яка автівка
рухається по смузі громадського транспорту або яка машина там
припаркована. Завдяки цьому в майбутньому штрафуватимуть водіївпорушників. На часі дізнатися, як працюватиме смарт-тролейбус.
У тролейбусі встановлена онлайн-система з 3G-модемами, яка
автоматично відправляє зібрану інформацію в дата-центр і до поліції. Це
головна функція камер. Розумний тролейбус курсуватиме Києвом протягом
двох тижнів.
Столичні маршрутки обладнають GPS-трекерами та валідаторами
для Е-квитка. «Київпастранс» очікує на новий рухомий склад громадського
маршрутного транспорту. За рахунок цього оновлення у компанії зможуть
реорганізувати деякі маршрути в столиці та забезпечити їх потрібною
кількістю автобусів. Після проведення конкурсу в Києві перевізник відразу
може приступити до роботи на конкретному маршруті. Також буде внесено
низку технологічних змін. Ці нововведення покликані підготувати
перевізників до використання єдиного електронного квитка для пасажирів.
На часі дізнатися подробиці.
Перед проведенням конкурсу учасники мають привести свої транспортні
засоби у відповідність до низки вимог. Уже в березні 2018 року відбудеться
конкурс на 15 маршрутів у Києві. Щодо вимог – основним стане
відповідність транспортних засобів стандарту Євро-5. Крім того, маршрутні
автобуси повинні бути обладнані GPS-трекерами, щоби відслідковувати час і
напрямок руху. Додадуть у маршрутки і валідатори. Це – пристрої для
зчитування електронного квитка. Вони дають змогу пасажирам оплатити
проїзд спеціальною карткою-проїзним чи банківською картою. Водії
маршруток у Києві також матимуть формений одяг. У комунальному
транспорті Києва повністю запустити електронний квиток планують до 14
липня поточного року. До того часу усі маршрутні автобуси мають бути
обладнані відповідним чином (Людмила Кліщук У Києві запускають
смарт-тролейбус
із
відеоспостереженням
//
https://nachasi.com/2018/04/23/smart-trolejbus-iz-videosposterezhennyam.
–
2018. – 23.04).
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20 квітня у Калуші відбудеться майстерня «Smart City» – проект
який змінює міста» для активістів, представників міської ради та бізнесу
міста.
Майстерню проведуть засновник порталу відкритих даних міста
Дрогобич Станісав Гайдер та директор КУ «Інститут міста Дрогобич»
Володимир Кондзьолка.
Місто Дрогобич у Львівській області зі своїм міським порталом
відкритих даних увійшло до ТОП-3 кращих інноваційних практик прозорості
в містах за версією Transparent cities/Прозорі міста.
Сьогодні портал містить понад 50 наборів даних. Зокрема, дані про
пайову участь, землю, комунальну власність, рекламу, охорону культурної
спадщини, бюджети освітніх закладів міста, щоденні показники
використання енергоресурсів установами. На порталі Дрогобича розміщено
мапи договорів реклами, виїзної торгівлі та розміщення торгових площ,
МАФів, поіменне голосування депутатів міської ради, мапа комунальних
об’єктів міста, аналітика е-закупівель та трансакцій розпорядників коштів,
електронні декларації чиновників.
Під час майстерні у Калуші учасники зможуть більше дізнатись про
те, для чого нам «Розумні міста»; про інструменти та ідеологію Smart City.
На прикладі м. Дрогобич – про запровадження електронного урядування та
електронної демократії. Йтиметься також про те, що таке відкриті дані та як
працюють електронні сервіси; як громада може брати участь в управлінні
містом; про розумну систему міських проектів та застосування міжнародних
стандартів сталого розвитку міст в Україні.
Як результат майстерні учасники зможуть використати практичний
досвід м. Дрогобич у запровадженні «Smart City» та стратегування сталого
розвитку для власних ініціатив.
Захід відбудеться за співпраці ГО «Спілка малого й середнього бізнесу
«Альтернатива» та платформи «Київський діалог» та за підтримки
міжнародного фонду «Відродження» (Завтра у Калуші на прикладі
Дрогобича покажуть, що таке електронне урядування та демократія //
http://vikna.if.ua/news/category/kl/2018/04/19/83832/view. – 2018. – 19.04).

Коломийська міська рада працює з новою системою електронного
урядування.
Тепер не тільки вдасться зберегти тони паперу, а ще й добряче
зекономити час, – каже міський голова Ігор Слюзар.
Цю програму купили у франківських фахівців.
Переконують, шукати, зберігати, передавати, опрацьовувати документи
можна дуже зручно і швидко (Міська рада Коломиї працює за новою
електронною системою // https://dzerkalo.media/miska-rada-kolomyyipratsyuye-za-novoyu-elektronnoyu-systemoyu-video. – 2018. – 16.04).
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Івано-Франківська міська рада підписала меморандум, який
передбачає проведення аудиту даних міської ради. Місто було обрано зпоміж 20 міст-заявників для участі в конкурсі муніципальних проектів
«Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах».
Такі ж меморандуми разом з Івано-Франківськом підписали Житомир та
Кропивницький. Таким чином міста беруть участь у пілотній програмі зі
створення місцевих порталів відкритих даних. Про це сьогодні, 11 квітня,
повідомив власкор IA ZIK.
В рамках проекту передбачено оприлюднення пріоритетних наборів
даних, розробка інтерактивної візуалізації на основі даних та створення
порталу відкритих даних міста.
Заступник голови Держагентства з питань електронного
урядування України Олексій Вискуб:
«Те, як міста розпочнуть відкривати дані про охорону здоров’я, освіту,
місцевий транспорт, буде сприяти відкритості і інформаційному розвитку
громад. Тому я вітаю три громади, які обрали для себе такий курс
відкритості».
Івано-Франківські чиновники сподіваються, що доступність інформації
про місто зробить його кращим, ближчим для мешканців і підприємців, а
також привабливішим для туристів (Івано-Франківська міська рада пройде
аудит
і
оприлюднить
його
результати
//
https://zik.ua/news/2018/04/11/ivanofrankivska_miska_rada_proyde_audyt_i_op
rylyudnyt_yogo_rezultaty_1302433. – 2018. – 11.04).

Житомир, Івано-Франківськ та Кропивницький створять міські
портали відкритих даних, зробивши доступною для своїх мешканців
важливу інформацію – від даних про функціонування комунальних
служб до інформації про міський бюджет. Меморандум про участь у
пілотній програмі з відкритих даних підписали Світлана Ольшанська,
заступник Житомирського міського голови, Андрій Лис, заступник
керуючого справами Івано-Франківської міської ради, Андрій Табалов,
секретар міської ради Кропивницького, Олексій Вискуб, перший заступник
голови Держагентства з питань електронного урядування України та Петро
Матіяшек, керівник проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах». Саме фахівці цього проекту, який
здійснюється
коштом
американського
та
британського
урядів,
допомагатимуть меріям створювати та наповнювати портали відкритих
даних.
Житомир, Івано-Франківськ та Кропивницький цього року перемогли у
конкурсі на участь у пілотному проекті серед 18 міст України. У рамках
проекту вони отримають експертну й фінансову підтримку для створення
локальних порталів відкритих даних. Також участь у проекті дасть змогу
містам приєднатися до Міжнародної Хартії відкритих даних і відкриє для них
Регіональні ініціативи
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можливість залучати міжнародних експертів та реалізовувати найкращі
практики у своїх містах.
Олександр Риженко, голова Держагентства з питань електронного
урядування України: «Відкриті дані мають великі перспективи для
підвищення прозорості органів влади та держави в цілому, а також сприяють
розвитку економіки. Починаючи з 2015 року в Україні активно розвивається
сфера відкритих даних, але саме 2017 рік, що минув, став найбільш
результативним та насиченим – як результат, Україна значно посилила свої
позиції у міжнародних рейтингах. Ключовим завданням на цей рік є розвиток
відкритих даних на місцевому рівні, де можна досягти найбільшого ефекту».
Петро Матіяшек, керівник проекту USAID/UK aid «Прозорість та
підзвітність у державному управлінні та послугах»: «Житомир, ІваноФранківськ та Кропивницький під час відбору продемонстрували свою
готовність до відкритості, системний підхід і мотивацію працювати у
напрямку розкриття даних. У керівників цих міст є найголовніше – політична
воля зробити міську владу більш прозорою і підзвітною. Ми зі свого боку
забезпечимо другу критично важливу складову – експертизу найкращих
українських фахівців з відкритих даних і безпосередньо кошти на створення і
запуск порталів. Пілотний проект стане важливим кроком до більшої
прозорості міської влади та забезпечення мешканцям цих міст доступу до
важливої інформації, а також підвищить рівень довіри до місцевої влади».
Під час реалізації проекту буде проведений аудит даних, які є у
розпорядженні міської ради, її виконавчих органів і комунальних
підприємств – тобто аналіз того, яка інформація є і в якому стані. Будуть
проведені консультації з громадами і визначені пріоритетні набори даних, що
становлять інтерес для жителів міста, визначать розпорядників найбільш
актуальної та важливої інформації і зручні та легкодоступні формати подачі
цієї інформації для жителів міст.
Результатом участі міст в пілотному проекті стане запуск порталу
відкритих даних для кожного міста, де у відкритому доступі буде
розміщуватися важлива для містян інформація, яка також буде у
машиночитному (придатному для обробки комп’ютерами) форматі, що
дозволить використовувати її і для створення електронних сервісів
(наприклад, сервіс пошуку школи для дитини, придатної земельної ділянки
чи приміщення для ведення бізнесу, сповіщення на мобільний телефон про
заплановані відключення, проведення ремонтних робіт у місті тощо).
Сергій Сухомлин, мер Житомира: «Ми хочемо не лише декларувати
наші прагнення до відкритості та прозорості, але й реально рухатися у цьому
напрямку: створити портал з відкритих даних на сайті Житомирської міської
ради, структурувати документи, зробити публічну інформацію доступною
для усіх жителів міста. Ми сподіваємося отримати фахову підтримку від
експертів проекту. За останній рік Житомирська міська рада значно
покращила свої результати, про що свідчать рейтинги прозорості українських
міст. Втім, хочемо і надалі розвивати комунікацію з громадою».
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Руслан Марцінків, мер Івано-Франківська: «Впевнений, що відкриті
дані стануть генератором соціальних та економічних переваг для ІваноФранківська. Ми прагнемо створити екосистему відритих даних для більш
ефективного міського врядування, економічного зростання та покращення
життя наших мешканців. Це новий рівень відкритості, коли влада викладає у
вільний доступ муніципальні дані і громада отримує потужний безкоштовний
ресурс для створення корисних для мешканців і бізнесу онлайн-сервісів,
мобільних аплікацій».
Андрій Райкович, мер Кропивницького: «Попит на відкриті дані
зростає, бо такий формат інформування громадян стимулює чиновників до
якісних управлінських рішень, а громаду – бути активною у житті міста. І
головне – це додатковий інструмент для приваблення інвесторів. Міська рада
Кропивницького до прозорого діалогу з громадою крок за кроком прямує вже
2 роки. Ми розуміємо, що суспільство вимагає максимально доступного
публічного інформаційного ресурсу про діяльність всіх структур місцевого
самоврядування. І саме участь у пілотному проекті дасть нам змогу створити
такий ресурс і відкрити важливі дані для мешканців Кропивницького»
(Житомир, Івано-франківськ та Кропивницький зроблять важливу для
мешканців інформацію доступною // https://e.gov.ua/content/zhytomyr-ivanofrankivsk-ta-kropyvnyckyy-zroblyat-vazhlyvu-dlya-meshkanciv-informaciyu. –
2018. – 05.04).
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Експертний погляд
Черговий крок до електронного урядування – «прописка» за
декларативним принципом: чого варто і не варто боятися українцям.
Українці активно обговорюють проект закону «Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Документ
розроблено Офісом реформи адміністративних послуг в рамках Стратегії
державної міграційної політики України до 2025 року. Ініціатива покликана
кардинально спростити взаємодію громадян з органами державної влади у
питаннях реєстрації місця проживання – перейти від дозвільної процедури
реєстрації до декларативної. За таким принципом живуть в передових країнах
світу, і це вимога часу для України, яка намагається жити за європейськими
стандартами. Досить вже ускладнювати життя громадян «приписною»
кабалою.
В Україні наразі діє «дозвільна» система реєстрації місця проживання
радянського зразка. Щоб зареєструвати місце проживання, необхідно зібрати
купу документів, подати відповідне клопотання в реєстраційні органи, і
чекати того самого дозволу. За підрахунками Офісу реформи
адміністративних послуг, більше 10 млн. українців не можуть скористатися
послугою реєстрації за реальним місцем проживання через обтяжливі
бюрократичні процедури, або через фактор «нє положено». При цьому
внутрішню трудову міграцію ніхто не відміняв, і через це багато громадян по
факту проживають не там, де зареєстровані. Відповідно, люди не можуть
отримати державні та соціальні послуги, проголосувати на виборах і таке
інше. До того ж ситуація породжує ринок послуг, коли за немалу винагороду
посередники «пачками» реєструють замовників у потрібній місцевості.
Одна із ініціаторів нової реєстраційної системи, керівник сектору
політики та реінжинірингу Офісу реформи адмінпослуг Людмила
Рабчинська:
«Ми переконані в тому, що ситуація з реєстрацією місця проживання в
Україні потребує нагального вирішення. Наразі держава утримує систему
«прописки», яка більш ніж на 30 % є неправдивою. За нинішніх обставин
потрібен більш сучасний і ефективний механізм реєстрації проживання
громадян. Наша ціль перетворити процес реєстрації з дозвільного на
декларативний. І для початку ми хочемо вислухати суспільство, зрозуміти, як
воно сприйме цю ініціативу. Можливо, ми не всі проблеми та шляхи їх
вирішення передбачили, і тому готові до конструктивних дискусій».
Отже, що пропонується змінити:
- для реєстрації місця проживання (отримання так званої «прописки»)
достатньо подати он-лайн або особисто лише один документ – декларацію
(зараз необхідні 4-5 документів та особиста присутність в органі реєстрації),
- скасовується потреба у довідках, які підтверджують місце проживання
та склад сім’ї – усі органи, що мають право знати про місце проживання,
Експертний погляд
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отримають інформацію з Єдиної інформаційної системи (зараз такі довідки
вимагаються під час надання 19 адміністративних послуг),
- скасовується внесення відомостей до паспортів як обов’язкову умову
реєстрації, поставити відмітку можливо буде за бажанням особи,
- власники (інші розпорядники) житла, батьки, органи опіки
інформуються про реєстрацію, і у випадку незгоди, реєстрація блокується.
- жодних штрафів за проживання не за місцем реєстрації не
передбачається. Проте передбачається штраф за подання неправдивих
відомостей у декларації, а також за проживання без реєстрації понад 90
календарних днів.
Тобто, ніяких штампів у паспорті, лише електронне повідомлення
органам реєстрації про обране місце проживання для фіксації у реєстрі
кожної тергромад, що об’єднуються в Єдину інформаційну систему. Ніяких
прив’язок «комунальних» норм та утисків майнових прав реальних власників
житла чи неповнолітніх. Ніяких штрафів за проживання «не тут, а десь там».
На жаль, деякі ЗМІ поспішили «налякати» українців тотальними
перевірками усіх, хто живе не за місцем реєстрації. За словами Людмили
Рабчинської, в запропонованому варіанті таких норм і близько немає. Як і
того, що перевіряльники матимуть доступ до житла без згоди громадянина.
«Перевірятимуть лише у випадках, коли будуть зафіксовані фальсифікації
декларацій. І то лише при умові згоди на перевірку зі сторони громадянина.
Люди помилково вважають, що в системі «прописки» все лишається постарому, лише потрібно буде подавати один-єдиний документ – декларацію.
Ні, система буде змінена кардинально! Пропонується повністю «відв’язати»
реєстрацію місця проживання від майнових прав! Реєстрація – це просто
інформування людиною держави, тому власникам немає чого боятися».
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Декларація – це добре, але конституційні права – то святе!
Звісно, зламати стереотипи та існуючу систему взаємовідносин не легко.
Критики (інколи на жаль, не завжди обгрунтованої) теж вистачає. На думку
експертів, юристів, дописувачів фейсбук-сторінки Офісу реформи
адміністративних послуг, ідея загалом перспективна, але потребує
доопрацювання.
Сергій Биков, голова Інституту публічної політики та консалтингу
ІНПОЛІТ:
«Діюче законодавство щодо реєстрації місця проживання дійсно не
відповідає цілій низці вимог сьогодення. Одна з ключових проблем – це
проблема вимушених переселенців, котрі через відсутність реєстрації
фактично не мають доступу до цілої низки адміністративних послуг, урізані у
виборчих правах та соціальних гарантіях. Також проблемним є питання
реєстрації місця проживання у орендованому житлі. Особливо у тих
випадках, коли в помешканні відсутні лічильники на теплопостачання та
водопостачання і тарифи розраховуються в прив’язці до кількості
проживаючих. Не варто очікувати, що орендодавці такого житла погодяться
реєструвати у себе будь-яких орендарів». За його даними, кожен четвертий
житель Києва (як кияни, так і мігранти) не мешкають за місцем реєстрації, а 9
із 10 договорів про аренду житла у Києві не оформлені відповідно до
законодавства.
Експерт Центру політико-правових реформ Євген Школьний,
зокрема, вважає, що реєстрація місця проживання не повинна залежати від
інфраструктурних можливостей держави. «Створення інтегрованої бази
даних про зареєстроване місце проживання особи вимагатиме суттєвих
часових та фінансових ресурсів, що в свою чергу, створить масу
незручностей як для органів реєстрації, так і для громадян. Наразі ж
проблеми з функціонуванням реєстрів і доступом до Інтернету виникають у
багатьох громадян України. І тому первинним інструментом реєстрації місця
проживання, я вважаю, має залишатися саме реєстр територіальної громади».
Експерт також вважає запропоновані повноваження з перевірки місця
проживання надмірними та застерігає від можливих порушень
конституційних прав громадян про доступ до житла.
Віталій Голубєв, секретар Національної спілки журналістів
України, керівник Школи універсального журналіста, головний
редактор Видавничого дому «ОГО»:
«Вочевидь, саме положення про перевірки потребують допрацювання на
предмет максимальної прозорості і вмотивованості. А найголовніше – на
предмет суворої відповідності Конституції та законам України. Щоб закон,
який автори декларують як намір спростити спілкування громадянина з
державою, не перетворився на «закон про зубні щітки», як його вже
охрестили в соцмережах, натякаючи на можливість перевірки з
відеофіксацією. Впевнений, до цього не дійде».
Тетяна Ященко, юрист компанії EXPATPRO:
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«З огляду на децентралізацію функцій місцевого самоврядування,
наявність актуальних відомостей є вкрай необхідними для адекватного
планування бюджету, розроблення соціальних проектів, ведення
статистичного обліку принцип декларативності насправді є хорошою ідеєю.
Позитивним є відмежування реєстрації місця проживання від майнових прав
та підстав для нарахування комунальних послуг тощо». Утім, правовий
статус власника житла, на її думку, загалом може дещо погіршитися.
Оскільки власник майна фактично має опікуватись тим, аби контролювати,
чи дійсно на його «території» проживають зареєстровані певні особи.
«Звісно, в проекті передбачено механізми інформування власника житла про
проведення реєстраційних дій, і можливості блокування реєстрації за
вказаною адресою. Але таким чином власника житла обтяжують
необхідністю спростовувати можливі неправдиві відомості, знімаючи цей
тягар із держави».
Отже, ніхто не заперечує прогресивності та життєвої необхідності
запровадження в Україні загальновизнаної практики – декларативного
принципу реєстрації місця проживання. Рано чи пізно, як вільна
демократична країна, ми до цього прийдемо. Але, враховуючи тяжку
бюрократичну та регуляторну спадщину, передбачаємо – процес буде
нелегким. Чого вартий лише переворот свідомості у армії чиновників, які
звикли, щоб їх завжди про щось просили... (Оксана Поліщук «Тут живе
Вася»: громадяни більше не проситимуть державу про «прописку», а
ставитимуть її перед фактом // https://www.ukrinform.ua/rubricsociety/2450703-tut-zive-vasa-gromadani-bilse-ne-prositimut-derzavu-propropisku-a-stavitimut-ii-pered-faktom.html. – 2018. – 28.04).

Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань
електронного урядування України:
На цьому тижні було представлено перше дослідження економічного
потенціалу відкритих даних в Україні.
Це не просто перше дослідження, яке оцінило економічний потенціал
відкритих даних для української економіки, а також вагомий інструмент для
прийняття зважених і обґрунтованих рішень в області відкритих даних в
майбутньому.
У 2016 році Україна взяла на себе зобов’язання виконувати принципи
Хартії відкритих даних, перш за все робити публічні дані «відкритими за
замовчуванням». Важливим кроком також було прийняття в грудні 2017 року
оновлень до Постанови Кабінету Міністрів № 835, які збільшували кількість
наборів даних, що підлягають відкриттю органами влади з 300 до 600. У
результаті уряд відкрив кілька сотень нових наборів даних і значні масиви
стали доступні для всіх зацікавлених – від громадських активістів, которіе
відстежують роботу державних структур, до підприємців, які на основі
відкритих даних створюють сервіси, мобільні додатки і продукти, і
вдосконалюють і роблять більш конкурентними існуючий бізнес.
Експертний погляд
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Згідно з дослідженням, відкриті дані 2017 принесли в економіку України
більше 700 млн доларів, або 0,67 % ВВП, а до 2025 року можуть принести в
бюджет України 1,4 млрд доларів.
В ЄС проводилося аналогічне дослідження, яке оцінило прямий ефект
від відкритих даних органів державної влади в країнах ЕС28 + на рівні 0,371,58 % ВВП (55,3 млрд євро) до 2020 року (дослідження Capgemini для
Європейської Комісії, 2015). Тобто ми вже зараз можемо говорити, що
економічний потенціал відкритих даних в Україні можна порівнювати з
потенціалом європейських країн.
Дослідження певною мірою узагальнює перші успіхи України у
відкритті даних і той прогрес, якого вдалося досягти за досить короткий
проміжок часу. Тому це також певною мірою і оцінка здійснювальної в нашій
країні політики в сфері відкритих даних.
Олександр Кубрак, виконавчий директор Асоціації «ІТ України»:
Виключно важлива подія тижня для галузі – зустріч прем’єрміністра України Володимира Гройсмана з представниками сервісної ІТіндустрії, організована Асоціацією «ІТ України» за підтримки
Державного агентства України з питань електронного уряду.
Чим примітна ця подія? По-перше, ми побачили готовність влади до
діалогу з ІТ-бізнесом і розуміння ролі галузі у формуванні економічного
благополуччя країни – прем’єр підкреслив, що «індустрія інформаційних
технологій є одним з локомотивів економічного розвитку України».
По-друге, нам вдалося донести до представників уряду інформацію про
ключові перешкоди, які стоять на шляху подальшого зростання сектора ІТпослуг – стабільність і передбачуваність правил гри для учасників ринку,
усунення деяких регуляторних бар’єрів і необхідність прийняття ряду заходів
для стимулювання розвитку кадрового капіталу.
Що важливо – кожне з пропозицій представників індустрії було
підтримано і передано в роботу, а план дій буде складатися в тісній співпраці
з представниками Асоціації та ІТ-бізнесу. Перші результати зустрічі ми
очікуємо вже в травні.
Володимир Дем’яненко, СЕО D2:
Головною подією для української IT-тусовки став iForum. І в
багатьох його доповідях звучали фрази по темі, яка хвилює, напевно, всіх
користувачів соц.мереж – сила впливу Facebook і Google на життєві процеси.
Деякі виступи повністю були цьому присвячені. Проблема очевидна.
Розмови про скандал з безпекою персональних даних в інтернеті ще довго
будуть вестися. Ми не захищені і пора застосовувати заходи.
Ми, як IT-розробники, розумінням, що вирішенням цієї проблеми є не
тільки посилення безпеки персональної інформації, але і більш радикальні
заходи – як створення альтернативних майданчиків для спілкування зі своїм
споживачем, поза соціальних мереж. Бізнесу потрібно працювати
безпосередньо зі споживачем – переводити бюджет з соц.сетей на прямі
канали комунікації. Створювати свій brand direct channel. Там спілкуватися,
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там продавати, там зберігати інформацію про своїх клієнтів. Це дає
незалежність від подібних репутаційних потрясінь. Ми не маємо ілюзій, що
принесений раніше Фейсбук трафік зараз піде на спад, немає, це як і раніше
його великий плюс. Але для безпеки вашого бізнесу потрібно мати
альтернативний майданчик для комунікації – нехай це буде сайт, додаток,
сервіс-інструмент, і розвивати її.
Тому я не вірю в великий успіх проанонсованого днями нового
месенджера від Google. Чергового. Частково тому, що месенджери – це
територія теперішнього. А довіра до збереження передачі даних через таких
великих ІТ-гігантів надто похитнулося, щоб приносити успіх за
замовчуванням (Ніна Глущенко Що обіцяв прем’єр-міністр IT-галузі і
скільки грошей принесуть Україні відкриті дані. Головне в IT за тиждень
//
https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/znovu-pro-privatnosti-v-internetiobitsjanki-premjera-it-haluzi-i-skilki-hroshej-prinesut-ukrajini-vidkriti-daniholovne-v-it-za-tizhden-2466978.html. – 2018. – 27.04).

У лютому 2018 року на Prozorro Господарсько-фінансовим
департаментом Секретаріату Кабміну був оголошений тендер на доступ
до бази даних моніторингу телеефіру, радіо, друкованої преси, інтернетЗМІ та соцмереж. У результаті цього тендеру у Секретаріаті Кабміну
з’явилася онлайн-система медіа-моніторингу та контент-аналізу
Semantrum.
Безпосередніми користувачами системи стали співробітники підрозділу
з довгою назвою – відділ моніторингу ЗМІ та аналітики Департаменту
інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів
України.
Вже два місяці колеги з Кабміну працюють з системою Semantrum.
Цього періоду достатньо, щоб оцінити якість системи, її цінність для
вирішення задач, а також виявити те, чого не вистачає.
Керівник відділу моніторингу ЗМІ та аналітики Олександром
Модлінським:
Наш відділ моніторингу здійснює інформаційно-аналітичний супровід
діяльності українського Уряду та Секретаріату Кабміну.
З системою працюють усі. У нас немає жорстко закріплених обов’язків,
тому що роботи багато. Всі повинні вміти робити все, тому у нас
універсальні спеціалісти, які однаково добре занурені в різні теми. Це
особливо важливо, коли з’являються термінові завдання і потрібно
підстрахувати колегу на його ділянці роботи.
Щоденна робота включає в себе моніторинг ТБ, публікацій у пресі,
інтернет-медіа, як вітчизняних, так і закордонних, і, звісно, соцмереж. Ми
моніторимо все, що стосується роботи Уряду, актуальних соціальноекономічних питань, політичної обстановки в Україні та світі. Зазвичай
готується проміжний моніторинг в середині дня та загальний огляд, що
Експертний погляд
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відображає повну інформаційну картину дня. Щотижня готуємо
тематичний медіа-звіт з регіональною розбивкою інформації.
Завдяки Semantrum не є проблемою готувати декілька документів
щодня, бо у системі налаштовано під нас декілька рівнів автоматичної
фільтрації та класифікації повідомлень та інтерактивні графіки.
Часто трапляються ситуації, коли необхідно терміново зібрати і
опрацювати медійну інформацію в нешаблонному форматі, наприклад, для
підготовки регіональних робочих поїздок керівництва. Для цього ми
користуємося прямим пошуком по повній базі системи і досить швидко
формуємо необхідний документ.
Система автоматично збирає у реальному часі та структурує інформацію
з усіх медіа-джерел, проте роботи у нашого підрозділу менше не
стало (сміється). Але завдяки системі ми змогли автоматизувати рутинну
ручну роботу, опрацьовувати більше інформації і приділяти більше часу
аналітичній роботі. Відповідно, результативність підрозділу значно
підвищилась.
Щодо звітів, які ми формуємо. Вони стали більш інформативними та
юзабельними, ми почали використовувати більше графіків та діаграм.

(дашборди у системі Semantrum налаштовуються під потреби користувача)
По-перше, завдяки доступу до системи я маю змогу оцінити повноту та
якість документу, що був підготовлений колегами.
По-друге, як я вже казав, гнучкість системи дозволяє оперативно
реагувати на термінові нестандартні запити замовників, і я маю змогу без
стресу для підрозділу виконувати оперативні доручення.
Експертний погляд
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По-третє, і особисто для мене це дуже важливо, мотивація аналітиків у
моєму підрозділі значно підвищилась, оскільки вони виконують цікаві
завдання і професійно зростають, а не витрачають цінний час на ручну
рутинну роботу.
Скажу так: скарг на нашу роботу немає (сміється). Звіти, підготовлені з
використанням системи, вирізняються високим професійним рівнем і
користуються попитом (Прозорість звітів, термінові завдання, мотивація
персоналу – кейс від Кабміну про роботу з Semantrum //
https://promo.semantrum.net/uk/2018/04/26/prozorist-zvitiv-terminovizavdannya-motivatsiya-personalu-kejs-vikoristannya-sistemi-semantrum-vidkabminu/?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=interview
. – 2018. – 26.04).

Всеволод Некрасов, журналіст Економічної правди:
Як можна економити завдяки відкритим даним, і як вони
впливають на українську економіку.
700 млн дол отримала економіка України у 2017 році від використання
відкритих даних, оприлюднених державними органами. Якщо уряд
збільшить зусилля, то у 2025 році економія зросте до 1,4 млрд дол або 0,92 %
ВВП.
До такого висновку дійшли експерти Київської школи економіки в
першому дослідженні про влив відкритих даних на економіку країни.
Відкриті дані – це інформація, яку використовують органи влади і яку
вони за законом зобов’язані регулярно оприлюднювати на веб-порталі
data.gov.ua. Її може будь-хто безкоштовно отримувати, використовувати та
поширювати.
Хто створює додану вартість з відкритих даних
За даними McKinsey & Company, у 2013 році світовий ринок відкритих
даних сягав 3,2 трлн дол.
Прямий ринок відкритих даних країн ЄС у 2017 році становив 50 млрд
євро, непрямий – 175 млрд євро. Перший ринок створений компаніями,
бізнес яких будується на безпосередньому використанні відкритих даних.
Другий – це ринок, на розвиток якого відкриті дані впливають
опосередковано.
За даними французької консалтингової компанії Capgemini, у 2015 році
країни ЄС отримали 55,3 млрд євро прямого ефекту від відкритих даних.
Відкриті дані – це нафта 21 сторіччя, яку розвинені країни тільки
вчаться «переробляти». У галузі відкритих даних, як і у нафтопереробній
галузі, для створення кінцевого продукту необхідна екосистема.
Тут екосистема складається з розпорядників даних, посередників,
постачальників товарів та послуг, користувачів.
Розпорядники даних – міністерства та інші відомства – збирають та
оприлюднюють дані.
Експертний погляд
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Посередники додають вартість, накопичуючи, реорганізуючи та
форматуючи дані. Таким посередником є, наприклад, веб-портал data.gov.ua.
Постачальники товарів і послуг створюють додатки на основі відкритих
даних, продукують або покращують товари та послуги, наприклад,
Opendatabot чи YouControl.
Безпосередні користувачі отримують вигоду від кінцевих продуктів, а
ширша спільнота отримує переваги від товарів та послуг, створених з
використанням відкритих даних.
Як відкриті дані впливають на економіку
По-перше. Відкриті дані підвищують якість ухвалення рішень.
Використовуючи відкриті дані, організації і споживачі ухвалюють
якісніші рішення, оскільки відкриті дані дають повнішу інформацію про
ринок. Наприклад, завдяки відкритим тендерам державні закупівлі стають
більш ефективними.

Система державних закупівель ProZorro працює з 2015 року. Публікація
відкритих даних в рамках проведення реформи публічних закупівель знизила
рівень корупції та привела до збільшення економії в державному секторі.
По-друге. Відкриті дані дозволяють створювати нові товари,
послуги й бізнес-моделі.
Відкриті дані допомагають розробляти товари й послуги та оцінювати
майбутній попит. Відкриті дані можуть поліпшити доступ до наявних товарів
та послуг і розробляти нові, більш цільові чи персоналізовані.
З’являються нові бізнес-моделі, які зосереджуються на створенні
вартості на основі даних замість того, щоб отримувати прибуток від їх
продажу.
Прикладом сервісу, створеного на основі відкритих даних, є українська
компанія EasyWay. Вона була започаткована у Львові у 2011 році.
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Це відкритий сервіс, який надає інформацію про всі маршрути та
зупинки громадського транспорту у 60 містах України, а також у містах
Молдови, Болгарії, Сербії, Хорватії та Казахстану.
Аналогічний сервіс, Transport for London – TfL, відповідає за більшість
громадського транспорту в Лондоні. Результати дослідження Deloitte за 2017
свідчать, що підхід TfL до відкритих даних покращує поїздки, економить час
людей, підтримує новаторство і створює робочі місця.
По-третє. Відкриті дані дозволяють бізнесу і державі знаходити нові
способи підвищення ефективності.
Відкриті дані можуть підвищувати ефективність та економію коштів,
сприяючи інтегрованості операційних процесів і підвищуючи доступ до
ринку та справедливу конкуренцію.
Відкриті дані зменшують перешкоди й інформаційну асиметрію на
ринку, допомагають краще узгоджувати попит і пропозицію, підвищують
загальну продуктивність.
Приклад – український веб-портал tabletki.ua. Він збирає дані про
складники, ціни й доступність ліків з понад 2 700 аптек та з відкритого
державного реєстру, а потім надає цю інформацію відвідувачам.
Середньомісячна кількість користувачів порталу перевищує 6 млн.
Є більш конкретні речі. Наприклад, у країнах ЄС завдяки відкритим
даним щороку відбувається на 5,5 % менше смертельних дорожньотранспортних пригод, що рятує життя 1 425 осіб.

Зрілість України у галузі відкритих даних
Експертний погляд
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Інший приклад – завдяки відкритим даним країни ЄС щороку
заощаджують 629 млн годин необов’язкового очікування на дорогах водіями.
Перелік галузей за ступенем впливу на бізнес, де 50 – найбільший
показник впливу
У 2016 році в країнах ЄС існувало 75 тис робочих місць, безпосередньо
пов’язаних з роботою з відкритими даними. До 2020 року там буде створено
ще 25 тис таких робочих місць.
В Україні, за даними дослідження, безпосередньо з відкритими даними
працюють 3-4 тис осіб. «З огляду на прогнозований розвиток ринку
відкритих даних, у 2025 році кількість таких працівників зросте на 1,4-1,9 тис
осіб», – наголошують дослідники.
Якщо порівняти Україну з державами ЄС за категорією зрілість*
відкритих даних, то Україна належить до групи послідовників. До неї також
належать Польща, Німеччина, Італія та Литва.
Кластери країн за рівнем зрілості відкритих даних

* – категорія, що описує, наскільки добре країна публікує та використовує відкриті дані

Висновок дослідження
«Останніми роками безпрецедентна кількість публічної інформації стала
відкритою: реєстри компаній, судових рішень та публічних трансакцій», –
пишуть у своєму дослідженні експерти Київської школи економіки.
На їхню думку, це сприяло підвищенню ефективності й економії коштів,
появі нових сервісів, бізнес-моделей та ринків.
«Ми оцінюємо загальний економічний внесок відкритих даних у 2017
році 746-903 млн дол. Якщо буде досягнуто значного прогресу, цей внесок до
2025 року зросте на 57 % до 1,2-1,4 млрд дол або 0,84 % ВВП», – вважають
експерти.
Олексій Вискуб, заступник голови Державного агентства з питань
електронного урядування:

Експертний погляд
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У західних країнах-лідерах давно зрозуміли, що відкриття даних не
тільки сприяє підвищенню прозорості органів влади, а й стимулює
економічний розвиток. Дані – це сировина для створення бізнес-стартапів та
підвищення ефективності бізнесу.
Катерина Оніліогву, керівник напряму відкритих даних проекту
«Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах»:
Більшість громадян не можуть інтерпретувати чи використовувати дані,
тому що data literacy (грамотність у сфері відкритих даних. – ЕП) доволі
низька не тільки в Україні, а й за кордоном. Саме IT-бізнес є посередником,
через який відкриті дані приносять користь громадянам.
Фіона Сміт, менеджер з міжнародного розвитку Open Data Institute:
Відкриті дані схожі на інфраструктуру, яка дає змогу суспільству та
економіці функціонувати. Так само, як дороги допомагають нам досягати
пункту призначення, відкриті дані допомагають ухвалювати рішення.
Вони надають інформаційну основу для нашої поведінки. Якщо в нас
буде доступ до більшої кількості якісніших даних, ми зможемо ухвалювати
кращі рішення (Мільярд доларів за дату: як Україна перетворює відкриті
дані на гроші // https://www.epravda.com.ua/publications/2018/04/25/636355. –
2018. – 25.04).

Микола Заверуха, оглядач «Онлайн-Експрес»:
Нещодавно потрібно було отримати довідку про склад сім’ї. У
міському реєстраційному відділі надали перелік потрібних документів.
Навпроти ID-картки сина додатково значився паперовий витяг з Єдиного
державного демографічного реєстру, який видає підрозділ міграційної
служби. У подібній ситуації опинилися й інші українці, які отримали IDкартки замість звичних паспортів-книжечок. Їм також доводиться постійно
носити зі собою додаткові папірці.
Приміром, чималого клопоту завдав пластиковий паспорт нового зразка
і Тетяні Ільницькій з Черкащини. У жовтні минулого року Жашківська міська
територіальна виборча комісія відмовилася зареєструвати її кандидаткою у
депутати до новоствореної ОТГ, позаяк вона надала «не весь пакет
документів». У ТВК пояснили, що, згідно із законом «Про місцеві вибори»,
вона мала б подати ксерокопії першої та другої сторінок паспорта
громадянина України та сторінок, де зазначено відомості про
місцепроживання, а жінка надала тільки копію ID-картки. Я відвідав та
обдзвонили добрий десяток різних установ та організацій із запитанням: «Чи
можна з пластиковим паспортом без додаткових паперів набути послуги?»
Ствердно відповідали не скрізь. Скажімо, у разі пред’явлення ID-картки без
додатків вас обслужать майже в усіх банківських відділеннях, лише в деяких
ЦНАПах, без проблем зможете записатися в поліклініку, укласти угоду із
сімейним лікарем. Однак без довідки про місце реєстрації неможливо
одержати послуги у більшості державних органів влади та місцевого
самоврядування, годі оформити документи на рухоме та нерухоме майно,
Експертний погляд
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відновити заблоковану сім картку до мобільного телефона. Лише з IDпаспортом, як мені повідомили, не вчиняють жодних нотаріальних дій, не
ставлять на облік у центрі зайнятості, не оформлять пенсії. А в деяких банках
не відкриють рахунка та не оформлять позики. Чиновники розводять руками,
мовляв, немає обладнання, за допомогою якого зчитують інформацію з чипа
пластикового паспорта.
Інна Герасюк, фахівчиня сектору комунікацій Державної
міграційної служби України:
«Якщо вам відмовляють у наданні послуги, коли ви пред’являєте IDкартку, варто насамперед подати офіційний запит до установи, щоб пояснила
причини відмови в обслуговуванні. Якщо ж відповіді не отримаєте,
направляйте звернення в міграційну службу. Нині багато державних установ,
які можуть запросити особисту інформацію, всім належним обладнанням уже
забезпечені. Його також встановлено майже в усіх банківських відділеннях та
ЦНАПах. Однак паперові витяги з реєстрів будуть потрібні доти, доки в
країні повноцінно не запрацює електронне урядування».
На пластиковому паспорті візуально зазначено прізвище, ім’я та по
батькові, дату і місце народження, громадянство, номер документа,
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі,
дату видачі та термін дії документа, а також підпис власника, номер запису в
реєстрі, назву органу, що документ видав. На паспорті нового зразка уміщено
цифрове фото власника. «Ці дані обов’язково дублюють на електронному
носієві. Крім того, у чип вносять інформація про сімейний стан, дітей,
ідентифікаційний код та відбитки пальців. Написи на паспорті є постійними.
Інформацію, що зберігається на електронному носії, можна змінювати. До
речі, переїзд на нове місце проживання, одруження чи розірвання шлюбу,
інформація про народження дітей вносять у хронологічному порядку на
електронний носій без заміни самого документа» (Як виявилось,
пластиковий паспорт створює українцям чимало додаткового клопоту //
http://expres.ua/news/2018/04/10/290854-vyyavylos-plastykovyy-pasportstvoryuye-ukrayincyam-chymalo-dodatkovogo. – 2018. – 10.04).

Богдана Костюк, журналіст Радіо Свобода:
18 міст України взяли участь у цьогорічному конкурсі «Відкриті
дані для міста», переможцями визнані Житомир, Івано-Франківськ і
Кропивницький. Відтак у цих містах запрацюють портали з відкритою
інформацією про діяльність органів місцевого самоврядування, використання
місцевих бюджетів, комунальні послуги тощо. Конкурс у рамках проекту
«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах»
підтримують Агентство США з міжнародного розвитку та Державне
агентство з питань електронного урядування України: їхні фахівці вважають,
що робота е-урядів на місцях дозволить знизити рівень корупції і дозволить
залучити інвестиції у місцеву економіку.
Експертний погляд
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Якщо ви збираєтесь до Вінниці або Чернівців, які перемогли у конкурсі
«Відкриті дані для міста» минулого року, зазирніть на міські портали, щоб
заздалегідь ознайомитися з розкладом міського транспорту, дізнатись про
культурні події, які на час вашої мандрівки відбудуться у цих містах.
Цього року такі портали запускають міські ради та мерії Житомира,
Івано-Франківська, Кропивницького.
Заступник Житомирського міського голови Світлана Ольшанська
каже, що незабаром у відкритому доступі громада дізнається, на які проекти
влада витрачає податки та бюджет міста, як проходить медична реформа,
коли та як довго ремонтуватимуть приміщення шкіл тощо.
«Ми плануємо створити портал відкритих даних на сайті Житомирської
міськради, структурувати документи, зробити інформацію про життя міста
доступною для всіх. Я думаю, це зробить нас більш відкритими і полегшить
співпрацю з громадою».
Для Івано-Франківська важливо відкрити інформацію про перспективні
напрямки економіки, щоб залучати до їхнього втілення інвесторів, завдяки
чому можна говорити про розвиток самого міста.
Заступник керуючого справами міської ради Андрій Лис:
«Відкриття даних актуальне не тільки для реформи децентралізації.
Розкриття публічних даних підвищує рівень контролю з боку громади за
діяльністю влади, спрощує містянам і гостям міста доступ до необхідної
інформації чи послуг, а потенційним інвесторам підказує, куди варто
вкладати кошти. Ми створюємо систему відкритих даних, щоб ефективніше
управляти містом та покращити життя наших мешканців».
У Кропивницькому сподіваються, що відкриття порталу з публічними
даними стимулюватиме чиновників більш активно та якісно відстоювати
інтереси городян, співпрацювати з місцевою громадою, а громаду –
активніше брати участь у житті міста.
Міський голова Кропивницького Андрій Райкович:
«попит на відкриті дані зростає, бо такий формат стимулює чиновників
до якісних управлінських рішень».
«Е-дані, які ми відкриваємо, можна вважати інструментом для
приваблення інвесторів. Крім того, вже зрозуміло: суспільство вимагає
максимально доступного публічного інформаційного ресурсу про діяльність
усіх структур місцевого самоврядування».
Запуск електронного самоврядування на місцях, який дозволить прозоро
використовувати бюджетні кошти, сприятиме зменшенню рівня корупції та
ефективному використанню коштів на місцях, вважають фахівці.
Адже на сьогодні не всі громади навчились ефективно використовувати
«грошопад», про що заявив президент Петро Порошенко на розширеній
урядовій нараді з питань децентралізації 5 квітня.
Е-влада: як розпочати процес?
Виграш у конкурсі «Відкриті дані для міста» дозволяє переможцям
залучити технічні та фінансові ресурси Агентства США з міжнародного
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розвитку (програма «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та
послугах») та українського Держагентства з питань електронного
урядування. У рамках програми у містах-переможцях буде проведено, серед
іншого, аудит наявних даних та визначення переліку пріоритетних наборів
даних у містах. Після цього створюється портал з відкритими міськими
даними.
Кошти на здійснення проектів та експертизу від найкращих українських
фахівців з відкритих даних містам-переможцям надає програма USAID/UK
«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах», про що
повідомив її керівник Петро Матіяшек.
«Керівники міст-переможців продемонстрували готовність до
відкритості, системний підхід і мотивацію працювати у напрямку розкриття
даних. Цей пілотний проект – важливий крок до забезпечення міських громад
доступом до важливої інформації, тож можна говорити про те, що його
здійснення підвищить рівень довіри між місцевою владою та громадянами».
Отже, насамперед місцева влада повинна виявити, які саме дані
містяться в її розпорядженні, якою інформацією володіють виконавчі органи
та комунальні підприємства міста. Після цього місцеві чиновники
консультуються з громадою – щоб визначити, що цікавить містян, яка
інформація для них найбільш важлива та актуальна. Далі чиновники й
городяни визначають найбільш зручні та зрозумілі формати ля подачі цих
даних та інформації, пояснюють у Держагентстві з питань електронного
урядування.
Заступник голови агентства Олексій Вискуб:
«Розвиток відкритих даних на місцевому рівні може дати найбільший
ефект, запуск міських порталів з відкритими даними ми вважаємо ключовим
завданням на поточний рік. Хоча сфера відкриття даних розвивається в
Україні з 2015 року».
Відкриття порталів з відкритими даними дозволяє українським містам
долучатись до Міжнародної хартії відкритих даних та отримання
міжнародної експертної допомоги (E-влада на місцях: боротьба з корупцією
та зростання економіки // https://www.radiosvoboda.org/a/29148447.html. –
2018. – 06.04).

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:
Компанія McKinsey стверджує, що відкриті дані через продукти та
сервіси на їх базі можуть дати країнам приріст від 0,4 % до 1,5 % ВВП.
ЄС уже відійшов від риторики, що відкриті дані – це інструмент
прозорості. Там інвестують у розвиток відкритих даних з економічною
ціллю.
Експертний погляд
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В Україні ж риторика досі фокусується тільки на підвищенні прозорості
та антикорупційному ефекті.
Оскільки сфера відкритих даних є новою в Україні, то потрібно
максимально стимулювати використання цього ресурсу саме для
економічного розвитку. До 10 квітня будь-який стартап чи проект на основі
відкритих даних може подати заявку на участь в Open Data Challenge на сайті
конкурсу.
Як слід розвивати такі стартапи і який міжнародний досвід можна
запозичити?
Хакатони як метод популяризації відкритих даних
Коли відкриті дані тільки почали розвиватися за кордоном, проведення
хакатонів було найбільш популярним методом стимулювання використання
відкритих даних.
Державні органи почали організовувати хакатони, щоб привернути
увагу розробників до наборів даних. Метою таких заходів було тестування
якості наборів відкритих даних та створення мінімальних прототипів
продуктів.
Хакатони зазвичай відбуваються як змагання протягом 48 годин. В
Україні бум хакатонів припав на 2014-2015 роки. Саме хакатони стали
основою для створення першої тестової версії державного порталу відкритих
даних data.gov.ua.
В Україні і за кодоном хакатони дозволили стимулювати розвиток
відкритих даних, і це можна назвати успіхом. Однак для появи сталих
проектів потрібно інше.
Конкурси та інкубації як метод підтримки проектів
Для розвитку і підтримки сталих проектів набули популярності
конкурси та інкубаційні програми. Цю практику запровадила одна з
провідних організацій Open Data Institute з першим дворічним конкурсом
Open Data Challenge.
Дослідження PriceWaterhouseCoopersпоказало великий успіх такого
підходу: кожен витрачений урядом фунт через три роки принесе економіці 510 фунтів.
Кожний цикл конкурсу був поетапним за принципом open innovation і
тривав понад півроку. Такий формат був створений для підтримки проектів у
сферах, де є високий потенціал, але водночас і ризики, або де нема
перевіреного ринку. Конкурс дозволив залучити державу до вдосконалення
якості відкритих даних.
У 2017 році Державнеагентство з питань розвитку електронного
урядування та проект «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та
послугах» адаптували цей формат та організували конкурс в Україні.
Участь у відборі взяли 170 проектів, та лише десять були відібрані і
пройшли двомісячну інкубацію. За результатами конкурсу три переможці
отримали інвестиції на загальну суму 1,5 млн грн.
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Один з переможців, команда «Суду на долоні», розвиває продукт з
пошуку, дослідження та візуалізації судових рішень. Засновник проекту
прийшов на конкурс тільки з ідеєю. Після визнання на конкурсі він переміг
ще у двох юридичних конкурсах та отримав додаткове фінансування.
Попит на Open Data Challenge настільки великий, що призовий фонд
другого циклу зріс до 2,5 млн грн. Це дозволить підтримати більше проектів.
Першу національну та інкубаційну програму для стартапів з ЄС створив
і Open Data Institute. За два роки Open Data Incubator for Europe інвестував у
57 компаній на основі відкритих даних, що згенерувало 268 робочих місць та
22,5млн євро.
Інкубація була настільки ефективною, що тепер уже Євросоюз інвестує
у проекти на основі даних через програму DataPitch, яка об’єднує
корпоративний та державний сектори для створення продуктів на основі їх
даних.
Популяризація бізнес-моделей успішних проектів
Відкриті дані – це безкоштовний ресурс, тож багатьом незрозуміло, як
монетизувати ідеї. Саме тому важливо популяризувати успішні бізнес-моделі
серед українських стартаперів.
Наприклад, OpenDataBot – сервіс для моніторингу реєстраційних даних
українських компаній та судового реєстру для контролю контрагентів –
використовує бізнес-модель Freemium.
OpenDataBot надає безкоштовні послуги за лічені секунди для кожного,
а прибуток отримує від корпоративних клієнтів, яким потрібний безлімітний
доступ.
Недавно лондонський університет Royal Holloway запустив курс
«Використання відкритих даних для цифрового бізнесу». Можна також
проглянути вебінар від European Data Portal про основні бізнес-моделі.
Українською мовою таких ресурсів ще нема, тому це завдання для
подальшого розвитку екосистеми (Як розвивати стартапи на основі
відкритих даних // https://www.epravda.com.ua/columns/2018/04/5/635724. –
2018. – 05.04).
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Блоги та соціальні мережі
Дмитрий Дубилет:
На днях мне довелось посетить для получения справки одно
госучреждение – одно из многих, до которых не добрался iGov. Там я
столкнулся со всеми ожидаемыми атрибутами – очередями, древними
бланками, в которых пишешь свое имя по 10 раз, необходимостью
прийти еще раз и т.д.
У меня просто в голове не укладывается, как в 2018 году до сих пор
может существовать ТАКОЕ. Почему эти черти, вместо того, чтобы еще в
2015 году принять от нас бесплатно iGov (ну или хотя бы не мешать) и
перевести все госуслуги в электронную форму, занимаются непонятно чем
(например, внедряют блокчейн).
Знаете, во всяких фейсбуках люди часто возмущаются на темы, в
которых не очень разбираются. Но мне кажется, что я для возмущения имею
основания. Я работаю с крупнейшими ИТ-системами Украины. Я достаточно
хорошо знаком с тем, как формируются политики в Кабмине, ВР и АП. И
потому я со всей ответственностью говорю, что это стыд и позор. Чтоб не
сказать грубее.
И когда я зажмуриваюсь и представляю, что управление нашей страной в
других сферах (в которых я разбираюсь меньше) находится на таком же
уровне, как внедрение электронных сервисов, мне реально становится жутко.
Извините, не могу больше писать. Надо возвращаться в очередь за
справкой (https://www.facebook.com/dubilet. – 2018. – 27.04).
Георгій Джаніашвілі, юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери»:
На початку року в Естонії відбулася дискусія на тему: чи
припустимо проводити реєстрацію шлюбу онлайн. І це не жарт – те, що
здається неможливим, вже впроваджується або планується впровадити в
цій балтійській країні.
Втім, щодо шлюбу все ж взяв гору консервативний підхід – бажаючим
змінити свій сімейний стан, як і раніше, необхідно прийти до державної
установи і особисто висловити свою волю. Також онлайн не можна оформити
передачу фактичної власності. Наприклад, купити будинок через інтернет, на
жаль, не вийде.
Та розвиток електоронного врядування не стоїть на місці, а отже,
можливо, за деякий час і такі послуги можна буде отримувати онлайн.
В Естонії вже давно не запитують себе, чому б не заповнити всі ці
папірці прямо в смартфоні й потім не отримати відповідь також онлайн. Чому
в 2018 році, в епоху безконтактних платежів, доступу до телефонів і додатків
за допомогою відбитка пальця і телефонних відеочатів, ви не можете
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вирішувати всі свої формальні питання, пов’язані зі зверненням до органів
влади, просто в тому ж смартфоні рухом пальця по екрану?
Все, чим зазвичай займається держава – від законодавчої діяльності до
податків, – перенесли на одну платформу, об’єднавши націю.
Тепер будь-хто може проголосувати або сплатити штраф за неправильну
парковку, не виходячи з дому.
Користувачам цієї системи досить ввести дані про себе лише один раз, і в
подальшому можна забути про заповнення паперів у лікаря або в банку.
Потрібний фахівець просто відкриває необхідну інформацію, прив’язану до
індивідуальної ID-картки з чипом і зібрану на одній платформі. Необхідно
вставити ID-карту в спеціальний пристрій через USB-порт, а потім ввести
один із паролів, який до неї додається (інший використовується для
цифрового підпису).
При використанні цифрових рішень кордони зникають, бо жодна
служба не прив’язана до певного місця. Тому в 2014 році уряд запустив
програму цифрового резидентства (далі – е-резидент), яка дозволяє іноземцям
користуватися, наприклад, послугами банківської системи так, ніби вони
живуть в Естонії. За офіційними даними, найбільше е-резидентів, які
відкрили компанії в Естонії, є громадянами України.
Основні послуги, якими в Естонії користуються повсякденно
Комерційний регістр є однією з державних баз даних, до якої в Естонії
мають високий рівень довіри.
Ця центральна база даних включає в себе цифрові дані Комерційного
регістру, Регістру некомерційних організацій і фондів і Регістру комерційних
поручительств. У регістрі можна переглянути відкриті дані про компанію
(контактні дані, рід діяльності, хто має право представляти компанію, статут,
річний бухгалтерський звіт тощо). Даний регістр полегшує ведення бізнесу з
новими партнерами, даючи можливість дізнатися про них первинну
інформацію.
Портал підприємця
На порталі для підприємця є можливість зареєструвати товариство з
обмеженою відповідальністю, повне та командитне товариство, неприбуткове
об’єднання і розпочати підприємницьку діяльність.
Комерційне об’єднання можна зареєструвати електронним способом на
порталі для підприємців тільки в разі, якщо всі пов’язані з установою особи
(члени правління, засновники, члени ради та інші) можуть підписати
електронним підписом заяву про перший запис і статутні документи
установи.
Цим порталом може користуватися резидент Естонії, у якого є ID-карта.
Також це можуть робити власники латвійської, бельгійської та фінської IDкарт.
Портал пацієнта
Підставою для його роботи є загальнодержавна інформаційна система
про здоров’я, в якій збираються дані, пов’язані зі сферою охорони здоров’я
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Естонії. За допомогою порталу можна ознайомитися з наявними в
інформаційній системі даними про здоров’я пацієнта, подати додаткову
інформацію та змінити свої особисті дані. За бажання свої особисті дані
можна закрити.
Дані пацієнта може переглядати тільки доктор, що проводить лікування.
Крім усього зазначеного вище, за допомогою порталу для пацієнтів
можна подавати різні волевиявлення, пов’язані з медичними послугами.
Наприклад: призначати осіб, уповноважених для викупу лікарських
препаратів за рецептами, давати дозвіл на переливання крові або
відмовлятися від нього, виявляти бажання після смерті передати органи або
тканини для пересадки, передати труп для навчальної та наукової роботи.
У порталі для пацієнтів можна також призначити собі представників з
різними правами. Доступ до порталу пацієнта мають як приватні, так і
державні медичні установи.
Дигітальний рецепт – це електронний лікарський рецепт або рецепт
медичного пристрою, який лікар виписує пацієнту в комп’ютері. Дигітальний
рецепт не роздруковується на папері, а прямо з комп’ютера лікаря
надсилається по інтернету до центру рецептів.
Вирушаючи в аптеку за ліками, при собі потрібно мати документ, що
засвідчує особисту, з фотографією і особистим кодом, наприклад ID-карту,
водійські права або паспорт.
E-kool
Якщо перекласти дослівно, то це «електронна школа». eKool – це
система управління школами, яка об’єднує будинок, школу і самоврядування.
eKool допомагає учневі в організації навчального процесу (бачити
оцінки, домашні завдання, розклад уроків, матеріали уроків, спілкуватися з
учителем); батьки можуть бути краще інформовані про те, як йдуть справи у
їхніх дітей, а місцеве самоврядування може спостерігати, як працюють
школи, які знаходяться на його адміністративній території.
Електронне голосування
Інтернет-голосування (голосування в режимі онлайн) є однією з
можливостей для голосування на додаток до інших методів. I-голосування
означає в цьому контексті голосування через інтернет, а не голосування з
використанням спеціального пристрою для голосування. Наприклад, на
виборах до Європейського парламенту в 2014 році більше 103 тисяч виборців
використовували I-голосування – це 31 % всіх виборців.
Зазначені вище послуги в адмініструванні процесів у країні – не єдині.
Естонська дигіталізація послуг стосується майже усіх сфер у державі, а
винятки радше пов’язані з консервативністю мислення. У будь-якому разі,
ймовірність того, що і ці послуги перейдуть в онлайн, в Естонії вище, ніж
будь-де (Держава в мережі: як Естонія досягла лідерства в поширенні
електронних послуг // https://www.eurointegration.com.ua/experts/2018/04/23/
7080831. – 2018. – 23.04).
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Jaanika Merilo:
Немного цифр из Днепра
- 298 000 жителей уже в регистре жителей, а это означает, что они уже не
должны нести бумажную справку о составе семьи например соцслужбам и
могут, при потребности, сразу и быстро получить повторную справку.
- 11 119 раз соцслужбы сами запрашивали информацию из регистра (все
контролируется) и не заставляли жителя идти за справкой, а потом ее
приносить
- 309 751 раз записались на прием врача через интернет
- 186 224 раз оплатили через QR-коды в транспорте
- 1300 повторных справок о составе семьи заказали через интернет
(Результат работы нашей команды в течении 1,5 года, представьте, что
еще через год будет ;))
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. – 21.04).

Max Nefyodov:
Міністерство економічного розвитку зареєструвало державне
підприємство «Прозорро Продажі». Таким чином пілотна стадія
ProZorro.Продажі поступово завершується, а реформа державних продажів
переходить на новий інституційний етап. Як і було заплановано, система
передається від Transparency International Ukraine до новоствореного ДП, яке
буде її адмініструвати і розвивати далі.
ХТО БУДЕ ВСЕ ЦЕ РОБИТИ? Контроль роботи ДП буде здійснювати
незалежна наглядова рада, до складу якої увійдуть представник
Мінекономрозвитку, іншого держоргану, а також троє незалежних експертів,
які будуть обрані на відкритому конкурсі. В.о. директора ДП став Øleksii
Sobolev – ось так з активіста і волонтера стають бюрократами
ЧИМ МИ БУДЕМО ЗАЙМАТИСЬ? Ключові напрямки роботи на 2018й: продаж активів збанкрутілих банків, активів державних і комунальних
підприємств, мала приватизація, пілотний проект з оренди вагонів ПАТ
«Укрзалізниця», запуск проекту по землі з Державна служба України з питань
геодезії, картографії та кадастру та Міністерство аграрної політики тощо.
ХТО ФІНАНСУЄ РЕФОРМУ? На етапі пілоту фінансування проекту
ProZorro.Продажі відбувалося за рахунок підтримки донорських організацій,
за що ми їм дуже вдячні. ДП ж буде функціонувати за рахунок комісії від
електронних майданчиків, акредитованих для роботи з ProZorro.Продажі, так
само як і ДП «Прозорро» (https://www.facebook.com/max.nefyodov. – 2018. –
17.04).
Марія Барабаш, інвестиційний банкір, президент A7 Group,
співзасновник Союзу українських підприємців:
Про технологію блокчейн не чув, мабуть, тільки лінивий. Її
застосовують не лише у сфері криптовалют. До технології
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придивляються у банківському секторі, при веденні реєстрів та
кадастрів, для ідентифікації особи.
Чим же цікавий блокчейн? На відміну від електронної пошти чи хмарних
онлайн-сервісів це найбезпечніша система у світі – її ще ніхто не зміг
зламати.
Особливість блокчейна у тому, що в нього нема єдиного центру.
Блокчейн – розподілена мережа, де записаний кожен етап роботи з
інформацією. У системі зберігаються мільярди терабайтів даних, які
неможливо зламати й переписати.
Кожен наступний крок спирається на попередній. Якщо щось буде
змінене в теперішньому, потрібно змінювати всю систему. Це своєрідна
децентралізація в ІТ-світі, єдина технологія, що гарантує прозорість і
захищеність даних.
До чого тут інвестори? Блокчейн і залучення інвестицій об’єднує спільна
риса – прозорість. Інвестиції йдуть лише туди, де є довіра, а її створює
прозорість.
Наведу приклад із світової практики. Найбільший у світі американський
інвестиційний фонд Bridgewater управляє 160 млрд дол. Як він став
найбільшим?
Завдяки радикальній прозорості. Це перша у світі компанія, яка почала
записувати розмови всіх своїх співробітників в офісі, всі телефонні
перемовини, всі зустрічі і зберігати це. Доступ до цієї інформації має будьякий співробітник компанії.
Клієнтів фонду така прозорість компанії щодо самих себе настільки
вразила, що вони довірили їм на 40 % більше грошей, ніж будь-якому іншому
фонду в світі. Тому я вірю, що за радикальною прозорістю – майбутнє.
Використовуючи блокчейн, можна створити захищений онлайнмайданчик для взаємодії донорів і реципієнтів інвестицій – інвестиційний
банкінг на блокчейні. Зайшовши на таку платформу, інвестор зможе бачити
всю інформацію про компанію-претендента: банківські рахунки, доходи та
витрати, рух коштів.
Усе це – в режимі реального часу. Блокчейн захищає портал від зламу,
тож інформацію не можна буде виправити. Це підвищить довіру іноземних
інвесторів до українських компаній, що допоможе останнім залучати гроші на
розвиток.
Компанії, що бажають отримати інвестиції, реєструються на порталі
шляхом підключення до нього своїх фінансових ІТ-систем. Далі компанія
отримує особистий кабінет, де буде міститися вся інформація про неї: дані
про фінанси, бізнес-план на п’ять років, організаційна структура, резюме
команди, аналіз ринку.
Згодом до такої платформи може підключитися інвестор, котрий
бачитиме інформацію в онлайн-режимі. Це допоможе йому ухвалити
інвестиційне рішення.
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Зараз це можуть бути традиційні гроші, купівля-продаж акцій чи боргове
фінансування. У майбутньому технологія дозволить випускати електронну
валюту, щоб можна було отримати дешевші інвестиції без посередників, без
банків.
Це допоможе залучати кошти малому та середньому бізнесу. Для
іноземних інвесторів це особливо актуально. Після націоналізації
Приватбанку заборонено мати нетверді застави для боргового фінансування –
лише нерухомість. Однак малі та середні компанії не мають стільки
нерухомості для отримання позики.
Телекомунікаційні компанії інвестували в Україну десятки мільйонів
доларів, але всі їхні інвестиції закопані в землю – це кабелі. Компанії не
можуть отримати в Україні кредити для розвитку, тому що банки не
розглядають це як нерухомість.
Інший приклад – «Нова пошта». Вона отримала 9,5 млн євро кредиту від
ЄБРР, бо в неї з’явився актив, який банк зміг взяти у заставу. До цього в неї
майже не було основних засобів, все в оренді, тому ніякий банк не дав би їй
таку позику. В Україні дефіцит фінансування. Кредитів майже нема або вони
божевільно дорогі.
Переваги платформи
Перша – структурування бізнесу компаній. Щоб потрапити на портал,
потрібно мати список документів, що вже впорядковує бізнес.
Друга – дешевий спосіб отримати іноземні гроші. Це економить кошти
на поїздки за кордон для зустрічей з інвесторами. Інвестиційна компанія
робить це за них.
Третя – кошти на розвиток. Без фінансування бізнесу неможливий
економічний розвиток в країні. Це основа економіки. Чим більше в малого та
середнього бізнесу вільних грошей за адекватною ціною, тим швидше вони
будуть зростати.
Четверта – підвищення фінансової грамотності компаній. Скажу як
інвестиційний банкір: український малий та середній бізнес просто необхідно
цьому навчати, тому що вони часто не знають основ, наприклад, коли
потрібно брати кредит. Це варто робити тоді, коли маржинальність бізнесу
вища, ніж вартість кредиту.
Умовно кажучи, якщо прибутковість бізнесу 30 %, а кредит коштує 20 %,
то потрібно брати позику. Коли ти вкладаєш свої гроші, свою маржу, ти не
можеш швидко розвиватися. Ти її з’їдаєш і забираєш всі гроші на розвиток
бізнесу, а коли ти береш кредит, ти зростаєш завдяки чужим коштам.
Україна та український бізнес перебувають у великому термосі, і
кришкою для нього є війна, корупція, політична нестабільність та відсутність
системних реформ. Ми варимося у власній каструлі, тому сюди бояться
заходити інші інвестори.
Рано чи пізно ця кришка буде знята. Закінчиться війна, пройдуть
реформи, економіка стане ліберальнішою, і сюди почнуть заходити глобальні
компанії.
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Ефективні, прозорі, з низькою собівартістю товарів завдяки
автоматизації та роботизації виробничих процесів. Тоді 80 % компаній
малого та середнього бізнесу в Україні просто закриються, тому що більшість
з них непрозорі і працюють в «тіні». Вони не зможуть витримати конкуренції
із зарубіжними компаніями (Не біткоїном єдиним: як блокчейн допоможе
нам з інвесторами // https://www.epravda.com.ua/columns/2018/04/16/635992.
– 2018. – 16.04).

Max Nefyodov:
Минулого разу ми збирались в ситуаційній кімнаті у Петро
Порошенко для підписання закону «Про публічні закупівлі», який зробив
ProZorro обов’язковим. А сьогодні зібрались, аби фіналізувати інший
законопроект по закупівлях, який за кілька днів Президент внесе як
невідкладний:
- обов’язкові допороги від 50 тис грн. Тепер замість прямих договорів по
199 999 грн Хабармен Семен буде змушений зменшити апетити принаймні в
4 рази;
- можливість виправляти помилки в тендерних пропозиціях протягом 24
годин. Менше відхилень найкращих пропозицій через формальні причини,
більше успішних тендерів;
- перероблений механізм оскарження – плата у 1.5 % від вартості тендера
(аналогічно судовому збору в майнових справах), але яка повертається
скаржнику, якщо скарга задоволена Антимонопольний комітет України.
Скорочення термінів оскарження, спрощення процедури, оплата через
майданчики, заборона відміняти процедуру, пока розглядається скарга тощо:
- заборона купувати будь-що у компаній в санкційному списку
- заборона просити дані із публічних джерел та відкритих даних
- запровадження електронних каталогів (схоже на онлайн-магазин для
публічних закупівель).
Це великі кроки для розвитку системи – і ми дуже раді, що Президент
очолює процес змін. Зараз 17 % бюджету закупівель – це прямі угоди, є
області, де 96-99 % допорогів неконкурентні. Їх не бачить ринок, їх напряму
купують у кума. Законопроект має вирішити цю проблему. Електронні
каталоги – середньострокове майбутнє, коли держзамовники будуть
закривати дрібні потреби з єдиної рамкової угоди. А виправлення помилок, за
розрахунками Kyiv School of Economics, дозволить «врятувати» 19 %
закупівель, які б без цього не відбулись через брак пропозицій. Ну а
перероблене оскарження має розвантажити АМКУ, ускладнити життя
троллям
та
спростити
чесним
постачальникам
(https://www.facebook.com/max.nefyodov. – 2018. – 11.04).
В день, коли одні святять вербу, інші – їдять паску, а ще інші
намагаються розгледіти суцільно білу спину, українькі компанії теж
Блоги та соціальні мережі
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перевіряють на міцність здоровий ґлузд співгромадян неочікувано
хорошими новинами (фейками).
Уряд запропонував видавати пенсію криптовалютами
На найближчому засіданні українського уряду планується затвердити
наступний етап пенсійної реформи, який передбачає конвертацію резервів
Пенсійного Фонду у криптовалюту. Цей крок забезпечить стабільність та
непрогнозоване зростання Фонду. Про це повідомив своїм підписникам у
Facebook перший заступник голови у Державному агентстві з питань
електронного урядування України. А вже с 1 червня українські пенсіонери
зможуть відкривати крипто-гаманці та розраховуватися біткоінами за проїзд у
потягах Hyperloop.
Насправді ж вам варто почитати не про фантастичні першоквітневі
плани, а про те, як працюватиме пенсійна реформа.
Bitcoin з’явиться у громадському транспорті столиці
Криптовалюти отримають не лише пенсіонери. Окрім електронних
квитків та безготівкової оплати, у громадському транспорті Києва також
прийматимуть до оплати розрахунки у Bitcoin. Нова опція стане доступною із
серпня 2018 року, за інформацією «112 каналу».
Насправді криптовалюти останнім часом «почуваються» не найкращим
чином. Українські айтішники купили «112 канал»
Очевидно, попередня новина з’явилася вже після того, як Давід Арахамія
(TemplateMonster) повідомив своїм читачам у Facebook, що для підвищення
свідомості українських виборців низка топ-менеджерів IT-компаній склалася
грошима та викупила один із популярних телеканалів. Мовлення буде
переформатоване, аби додати інтерактивні передачі, публічні дебати, виступи
філософів та науковців та інші активності, які сприятимуть всебічному
розвиткові телеглядачів.
Єдине, що точно правда – це те, що українські радіо- та телемовники
перевиконали мовні квоти – і це приємно.
«Укрзалізниця почала продавати квитки на Hyperloop
Національний залізничний перевізник запропонував у Facebook придбати
квитки від Києва до Львова за 25 хвилин – на інноваційний швидкісний
транспорт Hyperloop. «Місць у супер інноваційному поїзді небагато, тому
поспішайте», – попередили SMM-ники «Укрзалізниці».
Насправді Hyperloop в Україні з’явиться – але у вигляді тестового
майданчика і не раніше 2019 року.
Для тих, хто не одразу помітив щось не те у сьогоднішніх позитивних
новинах, вважаємо за потрібне нагадати наш матеріал про розпізнавання
фейкових новин та статей в інтернеті (5 надто хороших українських новин //
https://nachasi.com/2018/04/01/too-good-to-be-true. – 2018. – 01.04).
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Інфографіка

Max Nefyodov:
Квітень для ProZorro.Продажі пройшов непогано.

(https://www.facebook.com/max.nefyodov. – 2018. – 03.05).
Поки експерти сперечаються про майбутнє криптовалют, у світі
успішно впроваджується технологія, яка їх породила, – блокчейн. При
цьому способі зберігання даних цифрові записи об’єднуються в «блоки», які
потім зв’язуються в «ланцюжок» за допомогою математичних алгоритмів.
Процес шифрування даних виконується великою кількістю різних
комп’ютерів, що працюють в одній мережі. Захист даних працює таким
чином, що будь-які зміни з’являються в загальному доступі, а спроби
видалення записів фіксуються.

Інфографіка
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Блокчейн дуже корисний для державних структур. Завдяки цій технології
скорочуються ризики підробки даних, зменшуються операційні витрати, а
також знижується рівень корупції. Учасники Всесвітнього економічного
форуму-2017
вважають,
що
технологія
блокчейн
активно
використовуватиметься провідними країнами у сфері державних послуг уже
до 2023 року.
Процес впровадження блокчейну до сфери держпослуг
Наприклад, США використовують цю технологію для ведення
земельного кадастру, реєстрації нерухомості, в системі охорони здоров’я, а з
минулого року й на виборах. На такому ж рівні перебуває впровадження
технології в Естонії та ОАЕ. Нідерланди трохи відстають і ще не
використовують блокчейн для ведення документообігу та на виборах.
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Україна потрапила до списку 14 країн-лідерів із впровадження
блокчейну. У квітні минулого року уряд уклав угоду з американською
компанією BitFury про переведення державних реєстрів на блокчейнплатформу. А в жовтні Міністерство аграрної політики та Агентство з питань
електронного уряду запустили оновлений Державний земельний кадастр,
який працюватиме на технології блокчейн.

Інфографіка
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Крім того, у вересні 2017-го Державне агентство з питань електронного
урядування перевело на блокчейн систему держзакупівель «Сетам», яка
займається реалізацією арештованого, конфіскованого та заставного майна
банкрутів.
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(Блокчейн у держструктурах: які країни вже використовують
технологію
//
https://www.slovoidilo.ua/2018/04/17/infografika/suspilstvo/blokchejnderzhstrukturax-yaki-krayiny-vzhe-vykorystovuyut-texnolohiyu. – 2018. – 17.04).
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Зарубіжний досвід
Власти Беларуси заявили о готовности провести масштабную
перестройку экономики страны в соответствии с курсом на цифровые
технологии.
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков:
«Органам государственного управления, системе образования,
регуляторам различных сфер деятельности предстоит коренным образом
перестроить свою работу. Важный шаг нами уже сделан. Подписанный в
конце прошлого года декрет о развитии цифровой экономики создает
беспрецедентные для нашей страны правовые условия для работы ITиндустрии. И мы рассчитываем, что успешная апробация ряда
законодательных норм на базе Парка высоких технологий позволит в
будущем успешно перенести этот опыт на экономику в целом».
«Исходя из понимания этих задач по поручению главы государства был
создан наш Совет по развитию цифровой экономики, которому предстоит
стать стратегическим центром управления процессами цифровой
трансформации. В состав совета включены представители ведущих
государственных органов, ответственных за проведение государственной
политики в этой сфере, а также тех, в ведении которых сегодня находятся
наиболее критичные для успешного внедрения цифровых технологий
системы. Не случайно и включение в состав совета представителей бизнеса.
В мире новых технологий взгляд на каждую проблему с вашей стороны
представляется чрезвычайно ценным» (В Беларуси планируется глобальная
цифровая перестройка // https://digital.report/v-belarusi-planiruetsyaglobalnaya-tsifrovaya-perestroyka. – 2018. – 26.04).
Иранский телеком-регулятор заявил, что лицензия Telegram на
установку своих серверов на территории Ирана отозвана – это означает,
что серверы должны быть перенесены за пределы страны, а весь трафик
мессенджера должен передаваться через контролируемые иранским
правительством сетевые шлюзы.
Также пользователям Telegram в Иране отныне запрещается
обмениваться изображениями и видео.
Ранее на этой неделе руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи закрыл
свой Telegram-канал, заявив, что это поможет «охранять национальные
интересы». Иранским госслужащим предписано отказаться от использования
мессенджера.
Аудитория Telegram в Иране достигает 50 миллионов человек (общая
численность населения – менее 82 миллионов человек – ред.), однако
иранские власти давно критикуют мессенджер, заявляя, что он используется
для организации антиправительственных акций (Вика Рябова Иран
Зарубіжний досвід
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запретил размещение серверов Telegram на территории страны // http://drussia.ru/iran-zapretil-razmeshhenie-serverov-telegram-na-territorii-sstrany.html. – 2018. – 26.04).

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп оголосила про
відкриття першого pop-up посольства Австралії в Естонії та приєднання
країни до Центру передового досвіду НАТО у галузі кібербезпеки у
Таллінні.
«Сьогодні я відкрила перше pop-up посольство Австралії в Таллінні».
За її словами, посольство діятиме на тимчасовій основі впродовж 12
місяців. Його завданням буде забезпечення участі Австралії у Центрі
передового досвіду НАТО у галузі кібербезпеки.
Очікується, що у рамках діяльності посольства на тримісячний термін
буде відряджатися представник австралійських Сил оборони. Цього року
Австралія стане спостерігачем на кібернавчаннях Locked Shields 2018.
«Австралія вітає можливість поглибити взаємодію з провідними
експертами з кіберзахисту Центру передового досвіду НАТО у галузі
кібербезпеки. Сьогодні більше ніж будь-коли ми маємо співпрацювати з
міжнародним співтовариством, щоб встановити чіткі правила поведінки і
відповідальності держав у кіберпросторі. Міжнародний світопорядок,
заснований на міжнародному праві, має застосоваватися як в Інтернеті, так і
в режимі офлайн».
Уряд спільно з Естонською академією електронного урядування та
Інститутом стратегічної політики Австралії запустив проект, спрямований на
розширення цифрових послуг між урядами Індо-Тихоокеанського регіону.
Ці ініціативи є практичним виконанням зобов’язань Австралії у рамках
Міжнародної стратегії в галузі кібервзаємодії, спрямованої на створення
відкритого, вільного та безпечного інтернету, який стимулює економічне
зростання, підвищує національну безпеку та сприяє міжнародній стабільності
(Австралія відкрила посольство в Естонії та приєдналась до центру
НАТО з кібербезпеки // https://zik.ua/news/2018/04/26/avstraliya_vidkryla_
posolstvo_v_estonii_ta_pryiednalas_do_tsentru_nato_z_1312749. – 2018. –
26.04).
В Беларуси создан межведомственный совет по развитию
электронного здравоохранения.
Министр здравоохранения Валерий Малашко, отвечая на вопрос о
перспективах развития отрясли:
«Революционным моментом будет электронное здравоохранение. Мы
строим
электронное
правительство.
И
соответственно
система
здравоохранения – значимая составная часть этого процесса». «Создан
межведомственный совет в этом месяце, и я имею честь его возглавлять. В
него вошли представители многих ведомств, предпринимательских
структур».
Зарубіжний досвід
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Что касается предстоящих задач, «перешли к формированию
технических заданий на отдельные элементы этой системы».
Без открытости, обсуждения выстроить рабочую систему
электронного здравоохранения не удастся.
Тема электронного здравоохранения достаточно новая для Беларуси,
отметил министр. Разные государства шли своим путем в этом плане. «Мы
понимаем, что не можем оставить то, что у нас ранее было сделано в плане
электронного здравоохранения. Многие учреждения достаточно неплохо
информатизированы. Созданы регистры, в том числе онкологический. Мы не
имеем права все это выбросить, а должны трансформировать». Электронное
здравоохранение повысит имидж отрасли (В Беларуси создан
межведомственный совет по развитию e-Health // http://e-gov.by/ivents/vbelarusi-sozdan-mezhvedomstvennyj-sovet-po-razvitiyu-e-health. – 2018. –
25.04).

В Эдинбурге завершилось голосование за проекты в рамках
молодежной программы партисипаторного бюджетирования.
Принять участие в отборе могли жители города в возрасте от 11 до 25
лет. Им было предложено высказать свое мнение как за инициативы в
отдельных четырех районах города, так и за общегородские проекты.
Среди предложений, за которые голосовали юные горожане, творческий
фестиваль современной культуры, служба помощи для глухих, спортивные
мероприятия на свежем воздухе, занятия со спортивным тренером,
программа трудоустройства для инвалидов, экспедиции, городская ферма и
служба помощи молодым людям с аутизмом (Эдинбург: молодежная
программа
партисипаторного
бюджетирования
//
http://open.gov.ru/infopotok/5517612. – 2018. – 25.04).
Министерство иностранных дел Казахстана изучает возможность
внедрения электронного резидентства для иностранных граждан,
желающих удаленно открыть бизнес в Казахстане.
Начальник управления информационных технологий МИД Азамат
Букебаев:
«Электронное резиденство. Это возможность вести бизнес, не находясь
на территории Казахстана. Создать компанию, управлять этой компанией.
Платить налоги, быть налогоплательщиком, получать сервисы и услуги,
которые предоставляются через электронное правительство. Вместе с тем,
это не дает права на въезд, но дает определенные привилегии. Это
возможность оплачивать регистрацию юридического лица, налоги. Все
процессы, которые связаны с ведением бизнеса».
Проект вошѐл в план реализации ведомством госпрограммы «Цифровой
Казахстан». Пока проект находится на стадии проработки, согласовывается с
госорганами, разрабатывается дорожная карта. Втдорожной карте будут
проанализированы потребность и экономическая целесообразность
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внедрения электронного резидентства. Пилотный проект планируется
реализовать в 2018 году, а сам проект – до 2020 года.
Электронное резидентство будет осуществляться посредством IDкарты.
Непосредственно такому юридическому лицу выдается ID-карта, где
будут отражаться биометрические данные, электронно-цифровая подпись. На
текущий момент мы видим, что ID-карты они будут получать в нашем
посольстве либо представительстве.
Такая ID-карта дает возможность совершать сделки, подписывать
юридически документы, уточнил он (Казахстан рассматривает внедрение
электронного резидентства // http://e-gov.by/ivents/kazaxstan-rassmatrivaetvnedrenie-elektronnogo-rezidentstva. – 2018. – 24.04).

Европейская комиссия предложит улучшить механизмы защиты
личных карт (ID-карты) в странах ЕС, чтобы террористы и преступники
не могли фальсифицировать документы.
Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и
гражданства Димитрис Аврамопулос:
Брюссель во вторник представит предложения, согласно которым
планируется, что идентификационные карточки во всех государствах-членах
ЕС обязательно должны содержать цифровой отпечаток пальцев и другие
биометрические данные законного владельца.
«Мы должны закручивать гайки до тех пор, пока больше не будет места
для террористов или преступников и не будет средств для совершения
нападений.
Это означает, что они должны быть лишены доступа к деньгам,
поддельным документам, оружию и взрывчатке, и чтобы они не могли
пересечь наши границы незамеченными».
В настоящее время внесение отпечатков пальцев в документ,
удостоверяющий личность, в большинстве стран является добровольным
решением, а, например, в Великобритании вообще нет ID-карт
(Еврокомиссия предложила включить отпечатки пальцев в e-ID //
http://e-gov.by/ivents/evrokomissiya-predlozhila-vklyuchit-otpechatki-palcev-v-eid . – 2018. – 23.04).
В 2017 году по Калифорнии, США прокатилась волна сильных
лесных пожаров. События разворачивались очень стремительно, оставляя
мало времени для эвакуации жителей. Это стихийное бедствие
продемонстрировало необходимость в правильном сборе и использовании
данных.
Поначалу Агентство Здравоохранения и Социальных Служб Штата
Калифорния (California Health and Human Services Agency) определило два
приоритетных направления – обеспечение безопасности лиц, находящихся в
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медицинских и общественных заведениях и обеспеченность самих
медучреждений.
Однако с течением времени специалисты Агентства обнаружили, что в
их распоряжении недостаточно данных в едином машиночитаемом формате,
с помощью которых они могли бы не только информировать граждан о
текущей ситуации, но и определять приоритеты своих усилий по
реагированию на ЧС.
В итоге Агентству потребовалось не менее двух недель на то, чтобы
собрать все необходимые данные об объектах (адрес, тип объекта, лицензия и
др.) и другие важные сведения, и начать действовать с учетом этих данных.
В конце 2017 года в Южной Калифорнии снова начались пожары – в
этот раз Агентству удалось собрать и визуализировать данные в течение 48
часов. Кроме того, была разработана ГИС – приборная панель, включавшая
зоны эвакуации и данные о пожаре, для определения приоритетов в
реагировании в режиме реального времени. В связи с этим специалисты
выделили несколько ключевых аспектов:
1.
Сбор данных организаций должен быть стандартизирован;
2.
Необходим обмен данными заинтересованными сторонами;
3.
Необходима разработка хранилища данных об объектах, а также
важно ежедневное обновление статуса.
Эти меры позволяют оперативно реагировать на ЧС, не тратить время на
сбор различной информации, правильно распределять ресурсы (В
Калифорнии с лесными пожарами борются с помощью данных //
http://open.gov.ru/infopotok/5517597. – 2018. – 20.04).

В России производится блокировка не только мессенджера
Telegram, но и сотен тысяч адресов Amazon и миллиона IP-адресов
Google.
Активист Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников в
своем телеграм-канале: «Это какой-то запредельный треш. Они там
натурально кукухой поехали и объявили нам всем войну. Только что
Роскомнадзор в борьбе с Телеграмом забанил 655 352 IP-адресов Amazon.
Telegram стал разворачивать механизмы обхода блокировок на базе Amazon,
и они просто взяли и выкосили больше полумиллиона IP-адресов. Подсети,
которые улетели в блок:52.58.0.0/15 18.196.0.0/15, 18.194.0.0/15,
35.156.0.0/14. В ближайшее время многие ресурсы перестанут быть
доступны, потому что точно используют какие-то из этих адресов. Причѐм,
забанили они эти адреса не по решению «суда», а по знаменитому
«резиновому» решению Генпрокуратуры (https://t.me/unkn0wnerror/672) 2731-2015/Ид4082-15, по которому они блокируют вообще всѐ, что им
вздумается».
Чуть позже, сообщает Medusa.io «Роскомнадзор добавил для блокировки
еще один блок из 131 тысячи IP-адресов. В реестр также попал блок
35.192.0.0/12, содержащий более миллиона IP-адресов Google».
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтверждает, что
масштабная блокировка адресов производится, чтобы пресечь попытку
Telegram обойти блокировку.
«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешѐл
Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает
Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для
технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем
решение суда» (В России происходит самая крупная блокировка сайтов за
всю историю // https://digital.report/v-rossii-proishodit-samaya-krupnayablokirovka-saytov-za-vsyu-istoriyu. – 2018. – 16.04).

Белорусские национальные ID – карты позволят оплачивать налоги
и пользовать госуслугами.
Карты будут содержать два чипа – контактный и бесконтактный. Они
будут хранить различного рода информацию, в том числе электронную
подпись
гражданина,
позволяющую
идентифицировать
его
на
государственных информационных ресурсах.
В перспективе с помощью ID- карты можно будет оплачивать услуги
или платить налоги (Белорусские ID – карты позволят оплачивать налоги
// http://open.gov.ru/infopotok/5517586. – 2018. – 13.04).
Власти Казахстана рассматривают вопрос о создании в стране
специализированного Института развития, который бы занимался
актуальными проблемами обеспечения информационной безопасности
страны. Инициатором создания головной научной организации является
Ержан Сейткулов, директор научно-исследовательского института
информационной безопасности и криптологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, член
Общественного совета Министерства оборонной и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан.
Ключевой идеей создания национального института развития
является то, что это должно позволить более эффективно реализовывать
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные
на обеспечение информационной безопасности государства.
В качестве основных задач деятельности головного Института
отмечаются такие как, реализация стратегической задачи по поэтапному
импортозамещению, участие в реализации государственной политики в
сфере обеспечения информационной безопасности, развитие государственночастного партнерства, поддержка отечественных исследователей и стартапов,
актуализация и разработка национальных стандартов в сфере
информационной безопасности, подготовка кадров, экспертиза научнотехнических проектов и т.д.
Предполагается, что головной Институт будет непосредственным
участником государственной системы «Киберщит Казахстана», которой
будет оказывать на постоянной основе научно-аналитическое сопровождение
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ее деятельности (В Казахстане инициировано создание национального
Института
в
сфере
информационной
безопасности
//
https://digital.report/v-kazahstane-initsiirovano-sozdanie-natsionalnogoinstituta-v-sfere-informatsionnoy-bezopasnosti. – 2018. – 13.04).

Поправки в закон «О СМИ» станут в Беларуси не только
инструментом для усиления цензуры в интернете, но и способом
выстроить рабочие отношения с владельцами социальных сетей.
Заместитель министра информации стране Павел Легкий:
Власти работают над установлением деловых контактов с
администрацией социальных сетей, но этого, оказывается, недостаточно.
«Эта работа дает определенные результаты, не всегда удается
достучаться до владельцев соцсетей. Есть вопросы. Я очень рассчитываю на
то, что новый закон позволит наладить лучшее взаимодействие, в том числе и
с владельцами соцсетей с тем, чтобы решать вопросы не радикальным
способом, а в рабочем порядке».
Чиновник отметил, что контакты нужны, чтобы «точечно удалять то, что
наносит вред здоровью общества и молодым людям» (В Беларуси хотят
«точечно» удалять контент в социальных сетях // https://digital.report/vbelarusi-hotyat-tochechno-udalyat-kontent-v-sotsialnyih-setya. – 2018. – 09.04).
Представители 24-х стран Латинской Америки и Карибского
бассейна подписали первое в своем роде соглашение о защите прав
граждан на доступ к информации и участие в процессах принятия
решений в области экологии и защиты окружающей среды (Escazú
Agreement). Соответствующие переговоры прошли в городе Эскасу, КостаРика.
Первые шаги были предприняты в 2012 года, когда первые 10 стран
официально сообщили о своей приверженности принципам демократии в
сфере экологии.
В настоящее время правительства должны ратифицировать соглашение,
чтобы документ, подписанный в Коста-Рике, мог привести к конкретным
действиям по защите экологических прав граждан (Страны Латинской
Америки и Карибского бассейна подписали соглашение о доступе к
экологической информации // http://open.gov.ru/infopotok/5517575. – 2018. –
04.04).
В Казахстане изменилась процедура онлайн-регистрации по месту
жительства на портале электронного правительства. Теперь, чтобы
получить прописку, гражданам потребуется чуть больше 20 минут, сообщает
пресс-служба некоммерческого акционерного общества «Правительство для
граждан». Кроме того, благодаря изменениям в налоговом кодексе
Республики Казахстан с января этого года больше не нужно оплачивать
госпошлину за регистрацию.
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Ранее при прописке на портале электронного правительства нужно было
оплатить государственную пошлину в размере 10 % от МРП, а потом
посетить фронт-офис госкорпорации «Правительство для граждан», где
сотрудник миграционной службы проводил запись данных о регистрации на
чип удостоверения личности. С марта этого года процедура регистрации по
месту жительства на портале значительно упрощена.
Теперь, после авторизации на egov.kz собственника недвижимости и
гражданина, желающего прописаться, последний подает заявку, которую
собственник подтверждает с помощью своей электронно-цифровой подписи.
Обработка поданной заявки занимает около 10 минут, после которых можно
заказать адресную справку уже с новыми регистрационными данными.
Услуга полностью автоматизирована и доступна онлайн во всех регионах
Казахстана, при наличии ЭЦП (Оформить прописку онлайн можно за 20
минут // http://24.kz/ru/news/social/item/231211-oformit-propisku-onlajnmozhno-za-20-minut. – 2018. – 03.04).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Акопян Э. А. Опыт борьбы с теневой экономикой в европейских странах
// Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2018.
– № 1. – С. 96–101. Экономический кризис дал европейским правительствам мощный
импульс для борьбы с теневой экономикой. Некоторые европейские страны выработали и
представили национальные стратегии борьбы с теневой экономикой. Одними из самых
действенных мер, предпринятых в целях сокращения масштабов теневой экономики,
фактически являются косвенные меры. На первом месте среди них находится
модернизация налоговой и системы социального обеспечения. Долгосрочные инициативы
в области создания «электронного правительства», в частности, электронные платежи в
процессе деятельности государственного сектора, являются одним из важнейших
элементов в изменении «старых привычек» по использованию наличных денег.

Білик В. Е-демократія як інноваційна форма народовладдя / В. Білик //
Актуальні проблеми суспільно-політичних наук : збірник матеріалів наукової
конференції / упоряд.: О. І. Яременко, С. А. Лапшин. – Вінниця, 2018. – С.
232–236. Стаття присвячена проблемі становлення та розвитку різних форм
демократичного устрою в контексті нових інформаційних викликів. Показано, що моделі
демократичного устрою кожної країни своєрідні і не зводяться до якогось уніфікованого
набору інститутів і правил. Розкривається розуміння електронної демократії, як найбільш
ефективного способу розв’язання проблем, які стосуються безлічі людей. Визначено, що
демократія доповнює традиційні інструменти демократії і є тісно взаємопов’язаною з
ними.

Войтко А. Електронний уряд у Великобританії. Впровадження та
проблеми [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу:
http://93.183.203.244/bitstream/handle/123456789/2637/Zbirnik_statei_2018-237240.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – Назва з екрана. У статті аналізуються етапи
та проблеми впровадження електронного уряду у Великій Британії.

Куйбіда В. С. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції
понятійнокатегоріального апарату / В. С. Куйбіда, О. В. Карпенко,
В. В. Наместнік // Вісник Національної академії державного управління при
президентові України. Серія» Державне управління».–К.: НАДУ. – 2018. –
№. 1. – С. 5–11. У статті сформульовано базові дефініції понятійно-категоріального
апарату сфери цифрового врядування в Україні. Здійснено етимологічний та семантичний
аналіз термінів, які використовуються в зарубіжних і вітчизняних науко- вих
дослідженнях із проблематики цифровізації (цифрових трансформацій) діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування. Обґрунтовано неможливість
практичного застосування в одному синоні- мічному ряду (значенні) таких дихотомічних
термінів, як «цифровізація» і «оцифровування», «цифрова стратегія» та «ІТ-стратегія»,
«цифрові технології» й «інформаційні технології», «цифрове врядування» та «електронне
урядування». Наведено рекомендації щодо коректної адаптації й належного використання
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термінологічних запозичень концепції «Ера цифрового врядування» (Digital Era
Governance, «DEG») – світового наукового тренду реалізації цифрових управлінських
трансформацій.

Лобанов О. С. Технология blockchain в электронном правительстве как
инструмент повышения эффективности обмена данными // Информатика:
проблемы, методология, технологи. Материалы XVIII Международной
научно-методической конференции : в 7 т.. Воронежский государственный
университет. – Воронеж, 2018. – С. 49–54.
Мазур О. Г. Електронний документообіг: перешкоди застосування у
професійній діяльності держслужбовців // Теорія та практика державної
служби : матеріали наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 8 грудня 2017 р. / за
заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 80–82. Одним з
напрямів нової Концепції розвитку електронного урядування в Україні є модернізація
державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, що
сприятиме оптимізації, реінжинірингу існуючих та проектуванню оновлених
адміністративних процесів в органах влади.

Марченко В. В. Поняття об’єкта і предмета електронного урядування в
органах виконавчої влади України // Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС
Сковороди» Право». – 2018. – №. 26. – С. 83–87. У статті проаналізовані та
узагальнені теоретико-правові підходи до визначення сутності понять «об’єкт» і
«предмет», у результаті чого були запропоновані авторські визначення об’єкта і предмета
електронного урядування в органах виконавчої влади.

Судоргин О. А. Политико-правовые основы электронного правительства
в ФРГ // Право и политика. – 2018. – № 2. – С. 15–19. Предметом исследования
является электронное правительство ФРГ. В статье рассматриваются различные
инициативы (планы развития, концепции), а также федеральные нормативные акты
законодательного уровня, регулирующие различные аспекты электронного (цифрового)
взаимодействия граждан ФРГ с органами государственной и земельной власти.
Рассматриваются институциональные рамки регулирования электронного правительства в
ФРГ (агентства, советы) в сферу деятельности которых входит регулирование различных
аспектов электронного правительства. Констатируются достижения в сфере электронного
правительства ФРГ, а также влияние европейского права на нормативное регулирование
данных вопросов в ФРГ. 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 федеральной власти ФРГ в сфере электронного
правительства. Автором выделены основные направления развития федерального
законодательства в сфере регулирования различных аспектов цифрового взаимодействия
граждан и органов государственной и земельной власти. Исследуется ряд институтов
(управлений, департаментов), непосредственно оказывающих влияние на политику в
сфере электронного правительства, а также взаимодействие федеральных и земельных
органов власти по данным вопросам.
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Харченко О. И. Блокчейн и электронное правительство // Современные
технологии управления. – 2018. – № 1 (85). – С. 1. В данной статье

рассматривается новая технология – блокчейн. Анализируются развитие системы
блокчейн-технологии и ее возможное взаимодействие с системой электронного
правительства. Особо акцентируется основная идея электронизации, которая выражается в
создании электронного учета транзакции и умных контрактов. Данная статья резюмирует
значимость процесса внедрения «Биткойн», «Блокчейн», который способствует созданию
более эффективных и менее затратных механизмов работы учета транзакции.

Шахназарян Н. В. Блокчейн для оптимизации информационных
процессов электронного правительства // Аллея науки. – 2018. – Т. 1,
№ 2 (18). – С. 54-57. В данной статье рассмотрены вопросы проектного управления в
инфраструктуре информационного общества и электронного правительства. Обозначена
роль блокчейн-технологии в государственном управлении.

Шахназарян Н. В. Проектное управление развитием инфраструктуры
информационного общества и электронного правительства // Аллея науки. 2018. – Т. 2, № 2 (18). – С. 153–156. В данной статье рассмотрены вопросы
проектного управления в инфраструктуре информационного общества и электронного
правительства. Обозначены ключевые шаги, необходимые для проектирования данной
инфраструктуры.

Электроннное правительство в странах СНГ (Казахстан, Украина,
Беларусь) / О. О. Фимина, А. В. Фимин, В. Н. Ретинская // Достижения
вузовской науки – 2018. Сборник статей Международного научнопрактического конкурса : в 3 ч. – Пенза, 2018. – С. 165–167. В статье
рассматриваются особенности развития и современное состояние электронных
государственных услуг в странах СНГ таких, как Казахстан, Белоруссия, Украина.
Проведен анализ работы и услуг, предоставляемых государственными порталами. В
статье приведены статистические данные о гражданах, использующих электронные
государственные услуги в странах СНГ. Выявлены проблемы развития электронного
правительства в этих странах.
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