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Анонс
2 июня 2018 г. (Минск, Республика Беларусь)
Международная конференция по Artificial Intelligence, Data Science и
Machine Learning AI-MEN 2018.
В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий 2 июня пройдет
международная конференция по Artificial Intelligence, Data Science и
Machine Learning AI-MEN 2018.
В рамках мероприятия будут затронуты темы специфики применения AI
в различных сферах: медицине, финансах, коммерции и других отраслях.
Эксперты затронут вопросы, связанные с использованием Data Science и
Machine Learning. Своим опытом поделятся компании-разработчики, авторы
стартапов, представители инфраструктуры для развития AI в Беларуси
Свое участие в конференции уже подтвердили:
 Игорь Мамоненко, генеральный директор Belhard Group
 Владимир Голенков, доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой ИИТ БГУИР
 Александр Сизов, PhD, практикующий Data Scientist
 Андрей Рыхальский и Роман Нагибов, инженеры компании ZenSoft
 Артур Хачуян, генеральный директор SocialDataHub
 Также своим опытом поделятся представители компаний WorkFusion,
MapBox, МТС и другие.
На конференции ожидается порядка 500 гостей, среди которых
разработчики AI-проектов, владельцы бизнеса, желающие внедрить
инновации в свое дело, представители AI-инфраструктуры, деятели науки
ведущих белорусских вузов.
Также на AI-MEN 2018 будет заявлено о создании Белорусской
ассоциации по искусственному интеллекту, вступить в которую смогут
специалисты по AI-разработке, IT-компании и представители стартапов.
Организаторами AI-MEN 2018 конференции выступают старейший
белорусский IT-портал KV.by и Парк высоких технологи (http://ai-men.by).
5–7 червня 2018 р. (Київ)
Хакатон «Kyiv Gov Jam».
В Україні вперше відбудеться хакатон, націлений на створення послуг
для держсектору – Kyiv Gov Jam. Він об’єднає людей з усього світу, що
цікавляться сервіс-дизайном, дизайн-мисленням, та людиноцентричним
підходом для вирішення задач державного сектору.
Подія відбудеться одночасно у багатьох містах світу, де учасники за 48
годин пройдуть шлях від ідеї до прототипу сервісу. На часі дізнатися про
перший для України хакатон.
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Kyiv Gov Jam є некомерційним заходом. Він відкритий для всіх, хто
зацікавлений у державних послугах і хоче втілити власні ідеї щодо
поліпшення життя громадян. Досвід роботи із урядом чи у держсекторі не
обов’язковий – до хакатону можуть приєднатись як індивідууми, так і
організації.
Командам будуть допомогати ментори – кращі практики сервіс-дизайну
та дизайн-мислення в Україні. А галузеві експерти допоможуть створити
цінність у державному секторі:
 Василь Задворний, CEO ProZorro
 Олег Косс, експерт з клієнтського досвіду, співзасновник CX Design
 Родіон Сорокін, сервіс-дизайнер, засновник Humanized Design
 Юрий Грановский, дизайнер і менеджер у Агенти Змін
 Ольга Соколова, менеджер з клієнтського досвіду в Kyivstar
 Марина Шишка, дизайнер у Агенти Змін
 Віктор Нестуля, директор програми інноваційних проектів Transparency
International Ukraine.
Для участі, запевняють організатори, не потрібні спеціальні навички.
Ментори допоможуть створити цінність у держсекторі та перетворити ідею
на прототип рішення. Це чудова можливість для тих, хто прагне змінити
життя людей на краще. А для спеціалістів із досвідом у дизайн-мисленні та
сервіс-дизайні це гарна можливість розширити свою компетенцію та зустріти
однодумців.
Час проведення події:
5 червня, вівторок: 18:00–21:00
6 червня, середа: 10:00–20:00
7 червня, четвер: 10:00–18:00.
Місце проведення: БЦ «Парус», вул. Мечникова 2, Київ (Людмила
Кліщук В Україні вперше відбудеться хакатон зі створення послуг для
держсектору
//
https://nachasi.com/2018/05/30/hakaton-poslug-dlyaderzhsektoru. – 2018. – 30.05).

до 06 червня 2018 р. (Львівська та Івано-Франківська обл.)
Навчальна програма стажування у Франції.
Проект «Навчальні програми професійного зростання» Агентства США
з міжнародного розвитку (USAID) розпочинає набір кандидатів з Львівської
та Івано-Франківської областей для участі у програмі «Зміцнення державного
управління через підвищення прозорості, зниження бюрократії та боротьбу з
корупцією шляхом запровадження сучасних інструментів ІКТ».
Орієнтовна дата поїздки – 7-14 липня 2018 р.
Термін подання документів – до 6 червня 2018 р.
Основна мета програми «Зміцнення державного управління через
підвищення прозорості, зниження бюрократії та боротьбу з корупцією
шляхом запровадження сучасних інструментів ІКТ» полягає в ознайомленні
Анонс
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службовців обласних державних адміністрацій (Львівська та ІваноФранківська) з європейським досвідом та кращими практиками діяльності
державної служби, впливом ІКТ-рішень, механізмів та інструментів на
підвищення прозорості та підзвітності, і як наслідок, на зменшення корупції
та підвищення якості державного управління. Обласні чиновники матимуть
змогу визначити та запозичити ефективні підходи та рішення, які можуть
бути впровадженими у пілотних Львівській та Івано-Франківській областях
та будуть репліковані чи адаптовані до інших областей України.
Навчальна програма «Зміцнення державного управління через
підвищення прозорості, зниження бюрократії та боротьбу з корупцією
шляхом запровадження сучасних інструментів ІКТ» проходитиме у Франції і
триватиме 7 днів.
Учасники відбиратимуться шляхом відкритого конкурсу. Група
складатиметься з 10 осіб. Під час перебування в країні навчання учасники
проживатимуть у готелях з двомісним поселенням. Усі витрати учасників
програми покриваються проектом, окрім вартості виготовлення закордонного
паспорта та витрат на території України (транспортних, проживання в готелі
у разі потреби, поштових тощо). Знання англійської мови не вимагається, під
час програми з групою працюють перекладачі.
Ідеальними кандидатами програми є управлінці, які приймають
рішення на національному та муніципальному рівнях, беруть участь у
провадженні електронного урядування та антикорупційних реформ, зокрема:
Державні службовці обласних державних адміністрацій Львівської та
Івано-Франківської областей, які беруть участь у розробці та координуванні
системи відкритої інформації та електронних послуг, впровадженні сучасних
методів роботи державної служби;
Представники соціальних НУО;
Експертні установи, задіяні у розробку та застосування електронного
урядування, відкритих даних та електронних послуг;
Представники ЗМІ, що мають авторитет та досвід висвітлення роботи
державної
служби
(https://www.prostir.ua/?grants=navchalna-prohramastazhuvannya-u-frantsiji-2).
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Офіційна інформація
Україна впродовж останніх років здійснила справжній прорив у
сфері електронного урядування.
У столиці Естонії м. Таллінн відбувається конференція Tallinn eGovernance Conference, яка є найбільшим заходом у світі в сфері
електронного урядування. Як зазначив представник естонської eGovernance Academy Ханнес Асток, Україна за останні чотири роки
здійснила потужний прорив у цій царині.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман:
«Щорічно конференція збирає понад 100 країн-учасниць. Від 2015 року
тут відзначають країни, які досягли чималого прогресу в розвитку
електронного урядування та впровадженні інформаційних технологій для
більш ефективного і прозорого державного управління. І цьогоріч така
премія належить Україні!
Хочу подякувати за роботу Державне агентство з питань електронного
урядування України, всім численним міжнародним партнерам, які надають
свою експертну і матеріально-технічну підтримку Україні. І окремо хочу
подякувати Естонії – за співпрацю і те, що слугуєте нам і всьому світові
прикладом ефективного е-урядування» (Україна отримала премію за
впровадження е-урядування // http://expres.ua/news/2018/05/30/296429ukrayina-otrymala-premiyu-vprovadzhennya-e-uryaduvannya. – 2018. – 30.05).
Платники податків в Україні, які використовують податкові
накладні, тепер зможуть скористатися новим онлайн-сервісом від
Державної фіскальної служби.
Для платників податку на додану вартість ДФС запроваджено новий
онлайн-сервіс. Він забезпечує візуалізацію повної інформації щодо
податкової накладної. Облік даних ведеться з урахуванням всіх
зареєстрованих до неї розрахунків коригування кількісних і вартісних
показників.
Як працює новий онлайн-сервіс
За словами представників Державної фіскальної служби, цей сервіс
створений з метою недопущення платниками податку помилок при складанні
розрахунків коригування до податкової накладної.
Доступ до інформації надано в приватній частині (особистий кабінет)
Електронного кабінету у розділі «ЄРПН». За заданими параметрами пошуку
податкової накладної відображається остаточний розрахунок з урахування
всіх послідуючих зареєстрованих до неї розрахунків коригування. При цьому
можна переглянути такі параметри накладної:
Реєстраційний номер;
Ознака документа (ПН-0, РК-1);
Офіційна інформація
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Номер документа;
Дата складання документа;
Причина коригування (РК);
Номер рядка ПН (номер рядка ПН, що коригується);
Номер рядка в xml файлі;
Обсяги постачання без ПДВ; Кількість (ПН, гр.6) та інші показники
(Людмила Кліщук ДФС запустила новий онлайн-сервіс для податкових
накладних // https://nachasi.com/2018/05/25/dfs-new-service. – 2018. – 25.05).

Украинская
компания
«Е-КОМ»,
являющаяся
филиалом
одноименной российской компании и предоставляющая услуги
администрирования электронного документооборота, попала в
санкционный список Совета Национальной Безопасности и Обороны
Украины.
Среди объектов решения СНБОУ № 449 от 2 мая 2018 года о новых
санкциях (список подпавших под санкции компании опубликован только 24
мая). оказался провайдер электронного документооборота ООО «Е-Ком». С
ним, в частности, сотрудничают ритейл-сети АТБ, Сільпо, Metro, Auchan и
Novus.
Санкции со сроком действия три года, в частности, предусматривают
«остановку предоставления телекоммуникационных услуг и использования
телекоммуникационных сетей».
«Блокировка деятельности компании грозит остановкой сервиса обмена
электронными документами для тысяч компаний малого, среднего и
крупного бизнеса, что может привести к сбоям поставок товаров на прилавки
магазинов крупнейших ритейлеров», – по данным СМИ, такие
предупреждения содержались в пресс-релизе провайдера.
В настоящее время сайт ecom.ua и соцсетевые аккаунты компании «ЕКОM» продолжают регулярно обновляться и не обнаруживают никаких
следов блокировки деятельности компании (Провайдер электронного
документооборота E-com (Exite) в Украине попал в санкционный список //
https://evo.business/provajder-elektronnogo-dokumentooborota-e-com-exite-vukraine-popal-v-sankcionnyj-spisok. – 2018. – 25.05).
Міністр юстиції Павло Петренко:
Мін’юст продовжує роботу над реалізацією Закону України «Про
електронні довірчі послуги». Директоратом стратегічного планування та
європейської інтеграції вже розробляється проектна пропозиція щодо
реалізації технічної частини закону. Зокрема, йдеться про отримання
технічного обладнання та необхідного програмного забезпечення. До
співпраці
Мін’юст
залучатиме
і
міжнародних
експертів,
які
консультуватимуть українських спеціалістів.
Закон спрямований на реформування національної нормативної бази у
сфері електронного цифрового підпису шляхом імплементації законодавства
Офіційна інформація
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Європейського Союзу, розбудову єдиного простору довіри на основі системи
електронних довірчих послуг.
Вже створені акредитовані центри сертифікації ключів, які мають намір
надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги. У разі якщо електронний
цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа, що його
підтверджує, вже видані – вони будуть використовуватися до закінчення
строку їх дії, але не пізніше двох років з дня набрання чинності Законом
«Про електронні довірчі послуги». Останній вступає в дію 7 листопада 2018
року.
«Закон означає, що кожен зі свого мобільного телефону може
зареєструвати компанію, підписати будь-який договір, направити
відповідний запит. Фактично вся активна діяльність малого та середнього
бізнесу може відбуватися в комунікації з державними органами за
допомогою смартфона. Без купи паперу, без корупційної складової. Це крок
вперед щодо електронного урядування і прибирання бюрократії і корупції з
державного апарату».
На сьогодні отримати електронний цифровий підпис можна в 1 з 24
акредитованих центрів сертифікації ключів. Станом на середину 2018 року
близько 9 мільйонів фізичних осіб та представників юридичних осіб вже його
мають.
В цьому напрямку також активно ведеться робота над впровадженням
альтернативного методу електронної ідентифікації Mobile ID. Ідеться про
функціонування систем автентифікації та електронного цифрового підпису з
використанням телефона. Це дозволить через смартфон посвідчувати
документи, отримувати державні послуги без черг та маніпуляцій. Ці
документи матимуть таку ж силу, як і паперові з печаткою та підписом
(Павло Петренко: Мін’юст реформує сферу електронних довірчих послуг
з урахуванням досвіду ЄС // https://www.kmu.gov.ua/ua/news/pavlo-petrenkominyust-reformuye-sferu-elektronnih-dovirchih-poslug-z-urahuvannyamdosvidu-yes. – 2018. – 23.05).

Глава Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян
провів у вівторок, 22 травня, в Берліні переговори з керівництвом
компанії Nokia щодо розвитку цифрової інфраструктури.
«Ми домовилися про створення робочої групи, в рамках якої опрацюємо
системи електродронового так званого е-port».
Мета – з’єднати всі види транспорту в одне ціле в контексті цифрового
управління. За твердженням самої Nokia, яка «дуже зацікавлена в
налагодженні співпраці з Мінінфраструктури», це може бути «дуже цікавий
продукт, який буде користуватися попитом не тільки в самій Україні, а й
успішно продаватися в усьому світі».
Омелян вірить, що ці міжнародні напрацювання, які вже реалізовані в
рамках залізничної, автомобільної, морської галузі, повинні бути з’єднані з
метою максимально ефективного управління і перетворення України на
Офіційна інформація
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транзитну державу, де транзитні вантажі будуть проходити фізично без
зниження швидкості, без затримування на митницях, перевірок
правоохоронних органів та інших бюрократичних перепон, які гальмують
торгівлю і бізнес (Омелян домовився з Nokia про роботу над
впровадженням
цифрової
інфраструктури
в
Україні
//
https://ua.censor.net.ua/news/3067554/omelyan_domovyvsya_z_nokia_pro_robot
u_nad_vprovadjennyam_tsyfrovoyi_infrastruktury_v_ukrayini. – 2018. – 23.05).

Україна спільно з Естонією запроваджує програму електронного
урядування.
Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом
Естонії Керсті Кальюлайд:
«Україна спільно з Естонією запроваджує програму електронного
урядування. Ми дуже вдячні за передачу цих технологій, які відбулися зараз.
Досвід Естонії ми будемо використовувати і у сфері охорони здоров’я, участі
Естонії в розробці програмного забезпечення в системі сільської медицини і
в низці інших проектів» (Естонія і Україна впроваджують електронне
урядування // https://www.depo.ua/ukr/politics/poroshenko-estoniya-i-ukrayinavprovadzhuyut-elektronne-uryaduvannya-20180522778090. – 2018. – 22.05).
Заступник глави Нацбанку Олег Чурий:
Національний
банк
України
готується
до легалізації
криптовалют. Підготовка НБУ концепції регулювання ринку криптовалют
була здійснена за дорученням Ради Нацбезпеки та оборони України.
Займається розробкою концепції міжвідомча робоча група за участю
регуляторів фінансового ринку та учасників ринку. На часі дізнатися, яким
шляхом хочуть піти в Україні, аби легалізувати криптовалюту.
Які плани на криптовалюту в НБУ
Вся діяльність на криптовалютному ринку буде ліцензуватися, а його
учасники будуть нести відповідальність за дотримання фінансового
моніторингу при проведенні операцій. В основі концепції легалізації те, що
криптовалюти будуть визнані одним із видів активів, які торгуються на
майданчиках. Регулятором цього ринку буде виступати Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку.
Питання легалізації криптовалют в Україні вже давно перебуває у полі
зору також правоохоронців. За словами очільника Департаменту кіберполіції
Національної поліції, всі операції щодо криптовалюти в Україні мають бути з
обов’язковою ідентифікацією власника криптовалютного гаманця.
Для легалізації та врегулювання криптовалютних технологій в Україні
кіберполіція готова до співпраці з усіма зацікавленими відомствами та
організаціями. Кожен, хто має намір купити чи продати криптовалюту,
повинен знати про ризик втратити свої фінансові вкладення безповоротно.
Національна комісія із цінних паперів виступила натомість проти
жорсткого регулювання криптовалют. Питання того, чи є криптовалюти
Офіційна інформація
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засобом обігу, платежу, немайновим активом або похідним фінансовим
інструментом, досі проходить обговорення. Чіткої позиції жодне з відомств,
крім Національного банку, досі не оприлюднило. Поки триває лише обмін
заявами з цього приводу. Про необхідність прийняття відповідного
законопроекту розмови точаться ще із осені 2017 року. Саме тоді вперше
відбулося рекордне зростання курсу криптовалют на міжнародному ринку
(Людмила Кліщук В НБУ хочуть легалізувати крипто валюту //
https://nachasi.com/2018/05/17/nbu-legalizuvaty-kryptovalyutu. – 2018. – 17.05).

Цифрові технології є невід’ємною частиною сучасної освіти в світі,
однак в Україні ринок електронного освітнього контенту досі є
малорозвиненим. Концепція реформування загальної середньої освіти в
Україні передбачає впровадження сучасного освітнього середовища,
зокрема електронного. Протягом 2018 року має бути створена національна
е-платформа,
здійснена
розробка
перших
е-підручників,
курсів
дистанційного навчання для школярів та підвищення кваліфікації для
вчителів. Проте численні технічні, регуляторні та фінансові бар’єри
гальмують процес. Зокрема, неефективність державного управління в галузі,
відсутність належного доступу до Інтернету та незадовільне технічне
оснащення більшості шкіл.
Про це йшлося під час круглого столу «Нова якість освіти через
цифрові технології: перспективи ринку E-learning в Україні» за участі
Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич сьогодні, 17 травня 2018
року. Його головна мета – обговорити проблематику ринку цифрової освіти з
представниками влади, бізнесу, громадськості, експертних кіл та
представниками регіонів України.
Наразі ситуація в Україні є такою, що на паперові підручники в бюджеті
на 2018 рік передбачено 732 млн грн, а на електронні – лише 40,9 млн грн.
Відповідно до даних Інституту освітньої аналітики з 16 тис закладів
середньої освіти в країні лише 5,6 тис або 34 % мають понад 20 комп’ютерів.
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич:
«Реформування освіти відіграє важливу роль для розвитку економіки та
суспільства. І це підтверджено міжнародними дослідженнями. Відповідно до
нового Закону «Про освіту» держава має безоплатно забезпечити
підручниками, зокрема електронними, всіх школярів та вчителів. У цьому
плані дуже важливими є два аспекти: по-перше, сучасний цифровий контент
та його якість, по-друге, національна е-платформа, що має стати
багатофункціональним та гнучким інструментом для впровадження еlearning. Ми починаємо розвиток цифрової освіти в Україні – створюється
національна освітня платформа та е-підручники, але нам потрібна допомога.
Зокрема, ми запрошуємо до співпраці програмістів та представників бізнесу.
Сучасні технології в школі мотивуватимуть дітей до навчання і
формуватимуть практичні навички та компетенції».
Офіційна інформація
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За оцінкою BRDO поточний розмір ринку електронного освітнього
контенту є незначним та складає всього 14,1 млн грн. При цьому з 3,9 млн
учнів закладів середньої освіти лише 176 тис. осіб є користувачами
електронних освітніх послуг. Зважаючи на низьку купівельну спроможність
населення, стимулом до розвитку ринку цифрового освітнього контенту
може стати державне замовлення та модель його закупівлі державою,
подібно до традиційних ринків освітніх матеріалів.
Керівник сектору IT BRDO Олександр Кубраков:
«Ринок потребує від держави зрозумілої політики і чіткої стратегії щодо
цифрових освітніх технологій – дорожньої карти, яка дозволить бізнесу
планувати діяльність і розробляти інноваційні продукти. Паралельні кроки –
забезпечення необхідного технічного оснащення у школах, доступність
електронних освітніх матеріалів та стимулювання вчителів до використання
цифрових технологій. Світова практика свідчить, що країни з передовими
системами освіти – Фінляндія, Швейцарія, Сінгапур, Корея, Уругвай –
випереджають інших і за рівнем економічного розвитку».
Повноцінному
впровадженню
e-learning
також
загрожують
регуляторні вимоги поза освітньою сферою. Зокрема, санітарні правила та
норми, затверджені МОЗ, обмежують кількість уроків із застосуванням
технічних засобів навчання до 4-х на тиждень для початкової школи і до 6-ти
уроків для старшокласників – тобто, менше одного уроку на день. Крім того,
розглядається включення до санітарних норм вимог щодо площі у 4,5 м2 на
одного учня при роботі з комп’ютерною технікою. Це означає необхідність
забезпечити школи кабінетами площею понад 90 м2 та фактично
унеможливлює розвиток e-learning.
Неврегульованість питання вимог щодо комплексної системи захисту
інформації при використанні електронного контенту – персональних даних
користувачів та державної інформаційної системи загалом – також є бар’єром
для використання іноземних ресурсів чи хмарних технологій. Проте вони є
важливими складовими сучасної електронної освіти.
До прийняття нового Закону «Про освіту» чіткого визначення епідручника не існувало, однак наразі він розглядається як ключовий елемент
освітніх цифрових технологій в школах. Такий підручник має забезпечити
набуття не лише знань, але й компетенцій, а також зацікавити учнів до
навчання завдяки максимальному використанню мультимедійного та
інтерактивного наповнення.
Експерти BRDO разом з фахівцями МОН та Інституту модернізації
змісту освіти вже розробили низку нормативних актів, призначених стати
першим кроком для запровадження цифрової освіти. Зокрема, Положення
про електронний підручник та Постанову КМУ «Про національну
електронну платформу», що вже пройшли громадське обговорення та наразі
знаходяться на етапі затвердження.
Для повноцінного впровадження е-підручників необхідно також
розробити:
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•Положення про експертизу електронних підручників.
•Порядок забезпечення електронними підручниками здобувачів
середньої освіти.
•Порядок використання коштів на забезпечення е-підручниками (Лілія
Гриневич: Ми починаємо розвиток цифрової освіти в україні –
створюється національна освітня платформа та e-підручники, але нам
потрібна
допомога
//
https://mon.gov.ua/ua/news/liliya-grinevich-mipochinayemo-rozvitok-cifrovoyi-osviti-v-ukrayini-stvoryuyetsya-nacionalnaosvitnya-platforma-ta-e-pidruchniki-ale-nam-potribna-dopomoga. – 2018. –
17.05).

З 1 січня 2019 року ДФС планує змінити подання звітності та сплати
місцевих податків. Це пов’язано із запровадженням єдиного рахунку для
сплати податків, який буде відкрито у казначействі.
Запровадження єдиного рахунку для сплати податків (крім ПДВ та
акцизу з реалізації пального) передбачає подачу єдиної декларації з місцевих
податків з автоматичним рознесенням коштів на рахунки територіальних
громад. На часі дізнатися, як зміниться подання податкової звітності.

У чому переваги запропонованих змін
Реалізація запропонованих змін, вказано у концепції, унеможливить
помилково або надмірно сплачені платежі. Також це дозволить
Офіційна інформація
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закумулювати всі переплати та недоплати на єдиному податковому
рахунку. основне складне питання – це зміна законодавства. Головний
комунікатор для ДФС по цій темі – парламентський комітет з питань
податкової та митної політики. Проект змін подано до парламентського
комітету. Іще один проблемний момент, який потрібно вирішити – це зміна
функціоналу казначейства та його територіальних підрозділів (Людмила
Кліщук В Україні змінять правила подання податкової звітності //
https://nachasi.com/2018/05/16/podannya-podatkovoyi-zvitnosti. – 2018. –
16.05).

Міністерство внутрішніх справ зможе застосовувати на дорогах
прилади фото- і відеофіксації нового класу. Проект відповідної
урядової постанови оприлюднений на сайті Мінекономрозвитку для
обговорення.
Міністерство внутрішніх справ ініціює нові заходи, аби підвищити
безпеку дорожнього руху на дорогах. Проект постанови оприлюднили та
закликають до обговорення. Згідно із цим документом, планують
застосовувати високотехнологічні засоби, що дають змогу здійснювати
фотозйомку або відеозапис для фіксування в автоматичному режимі
правопорушень. Стосується це безпеки дорожнього руху.
Як йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови, у зв’язку з
розвитком і впровадженням нових технологій з’явився новий клас пристроїв.
Вони призначені для автоматичного контролю за дотриманням правил
дорожнього руху. Вони одночасно складаються з вимірювачів швидкості
руху транспортних засобів, а також вимірювачів просторово-часових
параметрів місцезнаходження транспортних засобів.
Міністерські ініціатори зазначають, що реалізація положень проекту
постанови не потребує додаткового фінансування з державного та місцевих
бюджетів. Все, що потрібно: внести зміни до кількох положень та додати до
переліку технічних засобів іще один пункт. Проект постанови мають
погодити низка українських відомств:
Міністерства внутрішніх справ України
Міністерства фінансів України
Міністерства юстиції України
Міністерства інфраструктури України
Національної поліції.
Ініціатори постанови наголошують, що у документі відсутні положення,
що стосуються правил і процедур, які можуть містити ризики виникнення
корупційних правопорушень (Людмила Кліщук МВС застосовуватиме на
дорогах
високотехнологічні
прилади
//
https://nachasi.com/2018/05/14/vysokotehnologichni-prylady. – 2018. – 14.05).
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Від червня у виконавчих органах влади Львівщини діятиме нова
система електронного документообігу.
Про це йдеться у розпорядженні голови ЛОДА Олега Синютки
№511/0/5-18
Документом доручено ввести у промислову експлуатацію Систему
електронного документообігу «Megapolis.DocNet» в апараті та структурних
підрозділах
облдержадміністрації,
райдержадміністраціях
та
міськвиконкомах міст обласного значення з 1 червня.
Відтак з 1 червня почнуть здійснювати у Системі електронного
документообігу «Megapolis.DocNet» реєстрацію вхідної, внутрішньої та
вихідної кореспонденції.
Також припинять реєстрацію кореспонденції у системі «Автоматизована
система діловодства «Док Проф 2.0» (Олег Синютка Виконавча влада
Львівщини по-новому здійснюватиме електронний документообіг //
https://varianty.lviv.ua/52942-vykonavcha-vlada-lvivshchyny-po-novomuzdiisniuvatyme-elektronnyi-dokumentoobih. – 2018. – 31.05).
Кияни та туристи, котрі перебувають у Києві та користуються
громадським транспортом, відтепер матимуть доступ до безкоштовного
Wi-Fi в автобусах, тролейбусах та трамваях.
Безкоштовний бездротовий інтернет запустили завдяки зусиллям
KyivSmartCity та комунального підприємства «Київпастранс».
Як зазначив Юрій Назаров очільник KyivSmartCity, у наземному
громадському транспорті Києва були обладнані точки бездротового доступу.
Вони мають назву KyivSmartCity.
Скористатися новим безкоштовним доступом в інтернет можна в
центральній частині столиці та на основних туристичних маршрутах. До
їхнього переліку входять:
- парк ім. Тараса Шевченка;
- метро «Золоті Ворота», «Палац Спорту», «Майдан Незалежності»,
«Палац Україна»;
- Михайлівська, Софійська, Контрактова та Поштова площі, НСК
Олімпійський і район Фунікулера.
Також новий доступ в інтернет має весь наземний міський пасажирський
транспорт. Він налічує 1211 одиниць. Це – тролейбуси, трамваї, автобуси у
Києві (Олександр Мельник У столиці увесь громадський наземний
транспорт отримав Wi-Fi // https://nachasi.com/2018/05/28/kyiv-wifi. – 2018.
– 28.05).
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Мариуполь продолжает быть лидером Рейтинга прозрачности 100
крупнейших городов страны по версии международной организации
Transparency International Украина. Наш город делает все, чтобы быть
максимально открытым и прозрачным для граждан.
Как указано на сайте Transparent cities, по состоянию на 25 мая 2018
рекомендации внедрены следующими городами: Мариуполь (1 место в
обновленном рейтинге, дальше так же), Покров (2 место), Львов (3 место),
Дрогобыч (4 место), Житомир (6 место), Бахмут (8 место), Боярка (15 место),
Черноморск (16 место), Энергодар (17 место), Днепр (20 место), Мелитополь
(21 место), Краматорск (23 место), Черкассы (25 место), Сумы (33), Ужгород
(40 место), Северодонецк (58 место).
Города, которые не внедряют рекомендации, соответственно опустились
вниз в общем Рейтинге (Мариуполь – лидер Рейтинга прозрачности 100
крупнейших
городов
Украины
//
http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/mariupol-%E2%80%93-lider-rejtinguprozorosti-100-najbilshih-mist-ukraini-. – 2018. – 25.05).

Команда Dozorro створила онлайн-мапу та нанесла на неї школи
Києва. Тепер у режимі онлайн можна дізнатися про стан ремонту
навчального закладу, хто, що і за скільки ремонтував, коли мали
(мають) закінчити роботи, чи були скарги на закупівлю.
З’ясувалось, що мільйонні реконструкції мають проблеми з
підрядниками. Наприклад, правоохоронці підозрюють, що фірма-переможець
закупівлі реконструкції в ліцеї «Лідер» є фіктивною. А проти виконавця
реконструкції за 115 млн грн школи №22 Солом’янського району відкрили
кримінальне провадження за підозру у розкраданні 987 тис грн на цьому
будівництві. На часі дізнатися, як можна відстежувати ремонт школи, у якій
навчається ваша дитина.
На мапі – 334 школи. Розробники підрахували, скільки грошей отримала
кожна з них на ремонт з 2016 року та додали посилання на 1651 закупівлю на
сайт ProZorro. На сторінці тендеру можна подивитись: хто, що і за скільки
ремонтував, коли мали (мають) закінчити роботи, чи були скарги на
закупівлю. Онлайн-мапа доступна за посиланням. Щоб знайти школу за
номером, варто натиснути на квадрат в правому верхньому куті для переходу
на сторінку Google-карти й скористатися пошуком. Якщо школи, яка
цікавить, немає на мапі, її закупівлі можна спробувати самостійно знайти
в Публічному модулі аналітики.
На мапу потрапили закупівлі 334 загальноосвітніх навчальних закладів,
хоча офіційно їх в Києві 493. Водночас на мапу не потрапили школиінтернати, художні, музичні школи. Також в аналіз не потрапили ті закупівлі,
в яких замовник замовляв ремонти одночасно для кількох навчальних
закладів (Людмила Кліщук Ремонт київських шкіл тепер можна
відстежувати на онлайн-мапі // https://nachasi.com/2018/05/23/remontkyyivskyh-shkil-onlajn. – 2018. – 23.05).
Регіональні ініціативи
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Тернополяни мають можливість подати документи на оформлення
державної допомоги при народженні дитини онлайн у будь-який зручний
час.
Дана Електронна послуга уже доступна для молодих батьків на сайті
Міністерства соціальної політики https://e-services.msp.gov.ua/, а також,
згодом, буде доступна на Єдиному державному порталі адміністративних
послуг my.gov.ua . Електронні форми з автоматичною перевіркою введених
даних та інтерактивними підказками мінімізують ризик допущення помилок
при їх заповненні.
Для того, щоб скористатися послугою, потрібно пройти авторизацію на
порталі за допомогою електронної пошти або електронного цифрового
підпису. З детальнішою інформацією про сервіс та покроковою інструкцією
можна ознайомитися у Додатку.
До слова, проект реалізований Міністерством соціальної політики
спільно з Державним агентством з питань електронного урядування за
підтримки Швейцарсько-української програми «Електронне урядування
задля підзвітності влади та участі громади», що виконується Фондом Східна
Європа (Ще одна електронна послуга стала доступна для тернополян //
https://www.0352.ua/news/2046700. – 2018. – 22.05).
«Google Україна» в партнерстві з Київською міською державною
адміністрацією запустила низку віртуальних проектів для розвитку та
підтримки туризму із використанням VR- та 3D-технологій.
Сайт «Мандруй Київщиною» став доповненням до представлених
раніше проектів інших областей України. За допомогою навігації та
інтерактивної карти всі охочі зможуть знайти на сайті відомості про
найцікавіші для відвідування об’єкти в Києві та області. Також додано
аудіогіди та відеопрогулянки для туристів. Пропоновані маршрути розділені
на низку тематичних екскурсій. Тут можна знайти різні маршрути – включно
із доступом до панорамних краєвидів Києва з висоти монумента
«Батьківщина-Мати» та центрального оглядового майданчику столиці.

Регіональні ініціативи
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Також було створено онлайн-платформу Kyiv Maps для заходів, які
проходять в Києві. У компанії її називають спільною точкою входу для 7
агрегаторів відповідних міських департаментів (освіта, культура, спорт,
медицина та інших). Вони збирають й актуалізують дані про всі установи,
місця та майданчики, послуги, новини та заходи в цих локаціях столиці.

Також для всіх прихильників здорового способу життя та спорту на
окремому сайті Sport.Kyiv Maps зібрана спільна база всіх важливих для
міста спортивних локацій та закладів.

Регіональні ініціативи
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(Олександр Мельник Google та КМДА запустили віртуальний тур
Київщиною
та
платформу
Kyiv
Maps
//
https://nachasi.com/2018/05/20/google-ta-kmda. – 2018. – 20.05).
Мешканці та гості Львова відтепер зможуть в один дотик
оплачувати проїзд на 3 міських трамвайних маршрутах за допомогою
безконтактної картки Mastercard будь-якого банку світу, а також
смартфону, використовуючи для оплати цифровий гаманець.
У рамках першого етапу проекту в 10 міських трамваях вже встановили
спеціальні валідатори, що приймають безконтактні оплати. Проект
реалізований у партнерстві Mastercard, Ощадбанку та управління ІТ
Львівської міської ради, за підтримки «Львівелектротранс» та компанії VVM
Group.
Для оплати проїзду пасажиру достатньо піднести картку чи платіжний
пристрій до валідатора і дочекатись звукового й світлового сигналу. Після
підтвердження здійсненої оплати валідатор видасть квиток. Вартість проїзду
на сьогодні становить 5 грн і не потребує додаткових комісій. Трамваї з
безконтактними терміналами курсуватимуть за маршрутами:
№8 (пл. Соборна – вул. Вернадського)
№9 (Залізничний вокзал – Центр – Залізничний вокзал)
№1 (Залізничний вокзал – Центр).
Андрій Садовий, міський голова Львова:
Зараз ми говоримо про стратегію Львова як smart city. Безконтактна
оплата у громадському електротранспорті – це один із етапів. Наступне –
повноцінне провадження е-квитка у всьому громадському транспорті
(Людмила Кліщук У львівських трамваях запрацювала безконтактна
Регіональні ініціативи
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оплата від Mastercard // https://nachasi.com/2018/05/16/u-lvivskyh-tramvayahmastercard. – 2018. – 16.05).

У Вінниці мерія уклала контракт із чеською компанією
Mikroelektronika за результатами проведеного тендеру та процедури
електронного аукціону. Протягом 16 місяців чехи мають встановити
відповідне обладнання та програмне забезпечення в громадському транспорті
міста, яке забезпечить місто електронними квитками.
10 травня 2018-го у Вінницькій міській раді відбулося підписання
контракту в рамках проекту «Впровадження автоматизованої системи збору
плати за проїзд в громадському транспорті м. Вінниця» (АСОП). Сторони
угоди – комунальне підприємство «Вінницякартксервіс» та компанія з Чехії
Mikroelektronika. На часі дізнатися більше про електронний квиток
Як впроваджуватимуть електронний квиток
За результатами проведеного двоетапного міжнародного тендеру
переможцем було визнано чеську компанію Mikroelektronika. загальна
тривалість процедур довкола тендера склала понад 1 рік. Загалом на те, аби
впровадити електронний квиток, претендували понад 100 компаній з 17 країн
світу. Компанія надала найменшу цінову пропозицію, дотримуючись усіх
інших умов тендерної документації, та була схвалена Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку, зазначають у прес-службі Вінницької міської ради
(ВМР).
Mikroelektronika є однією з провідних європейських компаній в сфері
автоматизованих систем оплати проїзду в громадському транспорті. З
моменту свого заснування (з 1991 року), вона має міцну позицію на
внутрішньому і міжнародному ринках. Із системами компанії можна
зустрітися в більш ніж 110 містах світу, включаючи 23 столиці, в майже 40
країнах, перш за все – в Європі і Південній Америці. Система стала відомою
завдяки впровадженню у Сполученому Королівстві та у чеських містах.
Також цю систему використовують у Тбілісі та Алмати. Серед європейських
країн – проекти у Польщі, Болгарії, Швеції.
Контракт між КП «Вінницякартксервіс» та компанію Mikroelektronika
підписали на 5 років. Протягом перших 16 місяців планується поставка та
інсталяція обладнання в комунальному та приватному громадському
транспорті, встановлення зовнішніх табло на зупинках, розгортання системи
обліку проїзду та диспетчеризації транспорту (Олександр Мельник Чеська
компанія
запустить
електронний
квиток
у
Вінниці
//
https://nachasi.com/2018/05/10/cheska-kompaniya. – 2018. – 10.05).
Вже у червні документообіг між органами влади в Волинської
області відбуватиметься лише в електронному вигляді.
Про це йшлося під час оперативної наради в голови Волинської
облдержадміністрації 7 травня.
Регіональні ініціативи
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Як повідомила головний спеціаліст сектору контролю управління
справами апарату ОДА Діана Ганіговська-Слюсар, з червня увесь
документообіг здійснюватимуть лише через систему електронного
документообігу. Тому вже необхідно подбати про належне програмне
забезпечення. З 2016 року кабмін перейшов на безпаперовий документообіг
між органами виконавчої влади з використанням системи електронної
взаємодії. Всі паперові документи не реєструються кабміном, їх не
розглядають і повертають адресату.
16 травня планують провести навчання з головами ОТГ: розглянуть
питання функціонування системи електронного документообігу та
електронне урядування управлінської діяльності (На Волині чиновники
готуються
відмовитися
від
паперових
документів
//
https://www.volynnews.com/news/all/na-volyni-chynovnyky-hotuiutsiavidmovytysia-vid-paperovykh-dokumentiv. – 2018. – 07.05).
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Експертний погляд
З 2014 року українцям відкрилися широкі можливості е-участі,
якими скористалися більше мільйона активних громадян. Однак досі ця
сфера є недостатньо зрозумілою багатьом і переповнена міфами. Ми
зібрали та перевірили 10 найпоширеніших міфів про реформу електронної
демократії та пояснили, в чому полягає реальний зміст реформ.
Міф 1. Онлайн-активісти – це безглузда «диванна сотня»
«Сидячи у себе вдома за комп’ютером, не можна спровокувати соціальні
зміни», – диванний активізм не працює – так вважають критично
налаштовані аналітики Інституту масової інформації, яких цитує у своїй
статті Світлана Закірова.
Правда: коли людина бере на себе роль лідера, тоді навіть інформаційна
кампанія в інтернеті може спричинити реальні зміни.
Обговорення у соціальних мережах та публікації на сайтах можуть
вплинути на громадську думку. Згідно з опитуванням GfK Ukraine,
проведеним на замовлення Міжнародного республіканського інституту,
серед жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати,
наприкінці 2017 року 68 % користувалися інтернетом. Якщо співставити це
з даними Державної служби статистики України, то виявиться, що у 2017
році читацька аудиторія в інтернеті складала більше 23,5 мільйонів
дорослого населення України. Причому, за опитуванням соціологічної групи
«Рейтинг», у кінці 2017 року 42 % українців довіряли українським інтернетсайтам, 37 % – соціальним мережам (Facebook, Twitter, YouTube). Це означає,
що інформація в інтернеті має реальні шанси формувати думки та погляди
людей.
Крім впливу на свідомість, пости у соціальних мережах можуть
мобілізувати людей до дії офлайн. Згадайте славнозвісний пост у Facebook
журналіста Мустафи Найєма, який привів на Майдан більше тисячі
протестувальників і розпочав Революцію гідності.
Привертати увагу влади можна не лише протестами, а й щоденними
електронними
зверненнями
для
вирішення
буденних
питань.
Наприклад, Київський контактний центр «1551» дає можливість через сайт
або мобільний додаток написати онлайн-звернення, яке буде опрацьовано та
надіслано до підрозділів Київської міської державної адміністрації. Статус
усіх звернень відображається на інтерактивній мапі. За даними Індексу
місцевої електронної демократії, розробленому Центром розвитку інновацій,
у Києві е-зверненнями скористалися більше 120 тисяч мешканців, що складає
5,5 % дорослого населення міста, які подали більше 620 тисяч звернень, з
яких більше 520 тисяч були підтримані, і більше 450 тисяч (72,3 %) –
виконані. Отже, електронні звернення громадян – діють.
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Інфографіка довіри до мас медіа соціологічної групи «Рейтинг»

До того ж за даними аналітичної записки експертів Центру розвитку
інновацій, виконаної за підтримки програми EGAP та Фонду Східна Європа,
місцеві мешканці можуть голосувати онлайн за проекти громадських
бюджетів (бюджетів участі) у 83 громадах, і розмір громадського бюджету за
весь час його існування в Україні сягнув близько 750 мільйонів гривень.
Таким чином, шляхом онлайн-голосування за громадські проекти, активісти
напряму вирішують, як розпоряджатися частиною місцевих бюджетів, і їхні
рішення є обов’язковими для виконання.
Міф 2. Інструменти електронної демократії – це всього лише книги
скарг, які залишаються без відповіді
«Здебільшого ресурси електронної демократії є віртуальними книгами
скарг або осередками моніторингу проблем, а не повноцінної комунікації», –
скептично заявила Маргарита Тулуп на Media Sapience
Правда: по всій країні стає все більше успішних кейсів справжнього
онлайн діалогу між громадянами і владою.
Роль електронних сервісів взаємодії залежить від політичної волі та
активності громади. Якщо немає цих двох складових, будь який справді
гарний інструмент комунікації перетвориться на «книгу скарг». Як показує
досвід, у більшості міст вже навчилися налагоджувати якісний діалог між
громадою та владою.
Одну з ключових ролей в процесі розуміння необхідності налагодження
такого діалогу виконують рейтинги міст, які проводяться незалежними
організаціями. Наприклад, Transparency International Україна вже другий рік
поспіль публікує Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України, при
розробці якого, в тому числі, враховується використання інструментів еучасті. І такі критерії стають достатньо популярними у рейтингах міст. Як
Експертний погляд
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результат – міська влада починає не просто впроваджувати е-інструменти, а й
прагне «почути» місцевих мешканців.
Наприклад, у місті Южне громадськість активно використовує сервіс
повідомлення про локальні проблеми ЖКГ. Завдяки зацікавленості міської
влади в покращенні якості та комфорту життя мешканців, кількість
виконаних заявок становить близько 80 %.
У місті Дрогобич міська влада запустила проект «Відкрита реклама»,
який не лише відображає розміщення рекламних площ, але й спонукає
мешканців повідомляти про незаконну рекламу. Такий реєстр не лише
поповнює міський бюджет, а й дозволяє мешканцям відчути свою роль в
громаді.
Відображення рекламних площ на мапі міста Дрогобич

Коли у всіх зацікавлених сторін є бажання до діалогу, він має місце. І тоді
зростає довіра місцевих мешканців та органів місцевого самоврядування
один до одного і з’являється фундамент для подальших спільних проектів
заради добробуту громади.
Міф 3. Інтернет-участь зменшується і розчаровує
«Люди стають пасивними і розчаровуються у демократії», – стверджує
Лілія Гришко на Deutsche Welle
Правда: Все більше громад запроваджують сервіси е-участі, все більше
людей користуються інструментами е-демократії, а оптимістів стає ще
більше, ніж скептиків.
За даними дослідження е-петицій Дмитра Хуткого, тільки на двох
найбільш популярних платформах е-петицій (Єдина система місцевих
петицій та Розумне місто) темпи приросту громад складають +38 % на рік.
Станом на початок листопаду 2017 року сервіс е-петицій запровадили
принаймні 500 громад. Тільки у Києві ним користуються більше 479 тисяч
містян.
Згідно з аналітичною запискою експертів Центру розвитку інновацій,
кількість громад, які запровадили громадський бюджет (бюджет участі),
зросла з 2 у 2015 році до 92 у 2017-му. Онлайн-голосування за громадські
проекти можливе у 83 громадах.

Експертний погляд
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Карта громадських бюджетів, складена експертами Центру розвитку
інновацій

Як свідчать дані опитувань Центру Разумкова та Київського міжнародного
інституту соціології, наведені в аналітичній записці, за 2 роки (з 2015 по
2017) кількість скептиків (тих, хто скоріше або зовсім не підтримує е-петиції)
відчутно зменшилася – їх залишилося тільки 11,2 %. В цілому, восени 2017
року прихильників стало майже у 6 разів більше, ніж супротивників, і майже
у 3 рази більше, ніж невизначених. Причому прибічників переважна
більшість – 2/3.
Дані опитувань ЦР та КМІС щодо громадської думки дорослого населення
України про епетиції

Таким чином, кількість громад, які запроваджують сервіси е-участі,
зростає, ними користуються все більше громадян, і частка оптимістів все
більшою мірою перевищує частку скептиків.
Експертний погляд
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Міф 4. Електронні петиції не стосуються прямої демократії
«Петиції не є інструментом прямої демократії», адже представники
влади не зобов’язані чинити певні дії для реалізації тих ідей, за які
проголосували громадяни», – критикує Олександр Радчук у статті на порталі
«Слово і Діло»
Правда: е-петиції виконують роль прямої демократії у плані
формування порядку денного та формулювання публічної політики.
Як зауважують Йорданка Томкова і Дмитро Хуткий, пряма демократія
передбачає участь не лише на етапі ухвалення рішень, а й на етапах
формування порядку денного, формулювання, втілення, моніторингу та
контролю публічної політики. Власне, е-петиції виконують функції
формування порядку денного (які саме питання потрібно вирішувати) та
формулювання (як саме ці питання потрібно вирішити) щодо публічної
політики.
Зокрема, як свідчить статистика е-петицій в аналітичній записці, за
вересень-жовтень 2017 року до президента, Верховної ради, Кабінету
міністрів найактуальнішими були три групи тем е-петицій: 1) правопорядок,
соціальний захист, охорона здоров’я; 2) інфраструктурні та комунальні
питання; 3) реформування влади і контроль за нею.
Народний порядок денний е-петицій до центральних органів влади у
вересні-жовтні 2017 року

В той самий час за цими ж даними, на локальному рівні серед тем епетицій до Київської міської ради найбільш актуальними є питання
інфраструктури, доріг, транспорту і комунального господарства.

Експертний погляд
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Народний порядок денний е-петицій до Київської міської ради у вересніжовтні 2017 року

Отже, громадяни чітко визначили порядок денний для влади: на
національному рівні потрібно в першу чергу вирішувати соціальноекономічні питання, а на локальному – інфраструктурні. А конкретні способи
вирішення цих питань сформульовані у відповідних текстах електронних
петицій.
Міф 5. Ні е-звернення, ні е-петиції не зобов’язують владу
«Петиції, так само, як і будь-які інші звернення громадян, владу ні до
чого не зобов’язують», – заявив Валентин Гладких.
Правда: влада зобов’язана своєчасно надавати обґрунтовані відповіді і
на е-звернення, і на е-петиції.
Згідно з Законом України «Про звернення громадян», органи державної
влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації
незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи
зобов’язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина
про результати розгляду.
Закон визначає, що відповідальні особи, до повноважень яких належить
розгляд заяв (клопотань), зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх,
перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного
законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про
наслідки розгляду заяв (клопотань).
Цим же законом визначені чіткі строки розгляду: звернення
розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх
надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно,
але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання; розгляд електронної
петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня
оприлюднення інформації про початок її розгляду.
Як
пояснюють
автори Інформаційно-аналітичного
довідника
«Інструменти е-демократії у містах України», для визначення позиції щодо
успішних петицій у органів центральної влади та органів місцевого
самоврядування де-факто є близько 20 календарних днів.
Особливості роботи сервісу е-петиції, описані в аналітичній записці
Експертний погляд
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Таким чином, за законом влада зобов’язана розглядати і реагувати на
звернення громадян, незалежно від того чи вони подані у паперовому, чи в
електронному вигляді.
Міф 6. Незручні петиції влада скасовує
Київський активіст Георгій в опитуванні Влада Боднара для Vlasno:
«Якщо петиція неугодна, то пишуть про фальсифікації частини голосів і
відмовляються її розглядати».
Правда: фальсифікувати голоси за петицію стає все важче, такі випадки
потребують доведення, а незручні петиції все одно розглядаються владою.
На сьогоднішній день в Україні існує декілька сервісів е-петицій. Крім
того, деякі міські ради розробляють свої власні сервіси. І майже у всіх цих
сервісах для того, щоб відати свій голос, необхідно пройти ідентифікацію
через електронний цифровий підпис (ЕЦП) або BankID. Це значить, що
«наштампувати» електронні скриньки і масово голосувати вже не вийде.
Якщо міська влада користується сервісом, який не передбачає
ідентифікацію через ЕЦП або BankID, то громадські активісти можуть
збирати голоси на інших, більш захищених електронних майданчиках. Адже
відповідно до Закону України «Про звернення громадян», громадяни можуть
звернутися до органу місцевого самоврядування з електронними петиціями
через веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на
підтримку електронної петиції.
Часом «накруткою» голосів вважають факт голосування за петицію
особою, яка проживає у іншому місті. Однак, у чинному законодавстві не
встановлено вимогу щодо обмеження в голосуванні осіб, які не є членами
громади.
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Якщо ж є вагомі причини вважати, що голоси за е-петицію були
«накручені», то органи місцевого самоврядування мають право не лише
відмовляти у розгляді, а й звертатись до правоохоронних органів,
посилаючись на статтю 361 Кримінального Кодексу України.
Щодо долі проблемних тем, показовим є приклад першої успішної епетиції до Президента України: вона була явно незручною, адже торкалася
чутливої теми про право на збройний захист і потребувала суттєвих змін у
законодавстві. Однак, за даними дослідження ГО «Електронна демократія»,
динаміка подання підписів за цю петицію не мало ознак «накруток». Навіть з
урахуванням дублювань підписників, вона мала більш ніж потрібно підписів.
Ця тема активно обговорювалася у соціальних мережах, отже, мала органічну
підтримку. І фактично ця е-петиція першою в історії України подолала поріг
у 25 тисяч підписів і була розглянута Президентом.
Динаміка підписів за першу успішну е-петицію, за даними онлайнаналітики

Міф 7. Електронне голосування в українських реаліях неможливе
«В даний час в Україні неможливе створення електронного способу
голосування», – заявила Світлана Кустова, яку цитує Андрій Сніжко для ZIK
Правда: в Україні вже успішно працює електронне голосування.
У 2016 році вступили в силу зміни до статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», згідно з якими усі голосування депутатів
мають бути поіменні та відкриті. З появою цієї вимоги більшість органів
місцевого самоврядування почали купувати системи електронного
поіменного голосування. На сьогоднішній день сайт з відображенням
поіменного голосування депутатів – це вже не новинка, а майже стандарт.
Прикладом може слугувати веб-ресурс міста Костянтинівка, на якому
видно хто, коли і за що проголосував. Із запитом з’являється і пропозиція:
обрати надавача програмного забезпечення тепер можна на будь-який смак.
Експертний погляд
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Електронне голосування торкнулось не лише депутатів. При виборі
проектів громадського бюджету (бюджету участі) у багатьох громадах
відбувається е-голосування: або у спеціально обладнаних дільницях, або
онлайн. Наприклад, у Києві реалізовано 100 % голосування за
проекти громадського бюджету.
Крім того, у деяких випадках е-голосування стає основою е-виборів. Для
прикладу, на виборах на посаду ректора Харківського національного
університету радіоелектроніки громадська організація «Електронна
демократія» виступила з ініціативою провести паралельні електронні вибори
(«Е-Вибори ректора ХНУРЕ»). А у 2017 році відбулися інтернет-голосування
до Ради громадського контролю НАБУ та Громадської ради МОЗ. Дані
голосування були частково відкриті.
Е-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю НАБУ

Щодо питань довіри та захищеності електронного голосування, то вони
були гострими два роки тому. Безпека електронного голосування може бути
досягнута шляхом використання електронного цифрового підпису (в тому
числі на ID-паспортах) та технології Blockchain, а питання анонімності –
використанням бюлетенів Бісмарка.
З іноземного досвіду, найнаочнішим прикладом успішного втілення еголосування є Естонія. Там через інтернет голосують близько третини
населення. Це дозволило не лише залучити молодь до політичного життя
країни, а й зекономити кошти (лише у 2011 році було заощаджено 504 000
євро). Цей приклад є дороговказом для України.
Отже, як ми бачимо, електронне голосування вже присутнє в житті
українців. Однак, мало хто про нього знає. Тому це гарна нагода перевірити
сайти своєї громади – а раптом там е-голосування вже є?
Міф 8. Електронне голосування посилює соціальну прірву
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«Голосування через інтернет також може призвести до нерівності,
оскільки соціально незахищені виборці чи мігранти здебільшого не мають
змоги користуватися технічними новаціями», – вважає Лілія Гришко у блозі
на Deutsche Welle
Правда: електронне голосування доступне всім громадянам України.
Варто розуміти, що коли ми говоримо про електронне голосування, ми
говоримо про голосування через мережу інтернет без прив’язки до технічних
засобів. Зокрема, проголосувати онлайн можна просто по мобільному
інтернету через смартфон. Насправді, електронне голосування не залежить
від наявності у користувачів персональних комп’ютерів чи смартфонів.
Головне – бажання віддати свій голос.
На початку 2015 року за соціологічним опитуванням Київського
міжнародного інституту соціології, інтернетом користувались 57 %
мешканців України віком від 18 років. А вже наприкінці 2017 року,
за опитуванням GfK Ukraine, проведеним на замовлення Міжнародного
республіканського інституту, серед жителів України віком 18 років і старше,
які мають право голосувати, користувалися інтернетом 68 %. Тобто кількість
користувачів Інтернету зростає.
Як показує соціологічне дослідження Factum Group населення 15 років і
старше, за підсумком 2017 року в Україні вже нараховується 21 млн.
інтернет-користувачів. При чому з них 49 % – чоловіки і 51 % – жінки, тобто
майже ідеальна гендерна рівність у користуванні Інтернетом.
Статистика регулярних користувачів інтернету серед мешканців 15
років і старше, 2017 рік, Factum Group

Окрім того, у Києві вже рік працюють безкоштовні курси для літніх
людей. Як розповів директор Департаменту соціальної політики КМДА
Юрій Крикунов, такі курси працюють у територіальних центрах
соціального обслуговування всіх районів Києва. Нещодавно на базі
Полтавського університету економіки й торгівлі з’явились безкоштовні курси
для тих, кому за 50. Згадане дослідження Factum Group показало, що
наприкінці 2017 року 13 % регулярних користувачів були пенсіонерами.
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Щодо соціально незахищених виборців, які не мають змоги
користуватися технічними засобами, то для них чудово підійде механізм
електронного голосування за проекти бюджету участі. В цьому випадку будьякий громадянин може прийти в ЦНАП, де йому безоплатно допоможуть
отримати безкоштовний електронний цифровий підпис та проголосувати.
Міф 9. Проекти комунальних установ – це зловживання громадським
бюджетом
«Перекіс на бік комунальних закладів освіти та охорони здоров’я
суперечить самій ідеї бюджету участі», – переконаний Юрій Тер-Арутунян,
якого цитує у своїй статті на Deutsche Welle Вікторія Прихід
Правда: участь комунальних закладів не лише не шкодить, а й розвиває
ідею громадського бюджету.
Як бачимо, все частіше виникають ініціативи та петиції, в яких
пропонують заборонити комунальним підприємствам подавати свої проекти.
Однак, для початку, варто зауважити, що коли проекти громадського
бюджету реалізуються комунальними службами міста, вони є комунальними.
Більше того, оскільки результат проекту ставиться на баланс відповідної
комунальної служби, то вони стають комунальними по факту.
Далі давайте поміркуємо: чому саме такі проекти найбільш популярні?
Чому мешканці активно голосують за новий майданчик чи кабінет УЗД (ми
не розглядаємо варіант тиску зі сторони працівників цих закладів)? Тут
спрацьовує піраміда Маслоу: одразу після фізіологічних потреб йдуть
потреби в безпеці. Ми бажаємо, щоб наші діти грались на безпечних
майданчиках; щоб наші лікарні надавали найкращі послуги; щоб в місті було
безпечно пересуватись… А вже задовільнивши ці потреби, ми можемо
міркувати про арт-простір, новий кінотеатр під відкритим небом чи
реконструкцію скверу.
Найпопулярніші тематики проектів, поданих в обласних центрах у
2017 р.
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Щодо участі комунальних закладів (садочків, шкіл, лікарень) у конкурсі
проектів на громадський бюджет, то у порівнянні з 2015 роком ситуація
якісно змінилась. У більшості положень про громадський бюджет прописана
норма, згідно з якою проект має бути загальнодоступний для всіх мешканців
громади. Тому замінити вікна та санвузли у школах за кошти громадського
бюджету більше не вийде.
Нарешті, варто визнати, що школярі, які бігають по всьому місту та
агітують голосувати за проект (навіть якщо це проект від комунальних
підприємств) – це найкращі майбутні поширювачі демократії, в тому числі
електронної.
Міф 10. Ані моніторинг, ані контроль онлайн не впливають на владу
«Інструменти електронного контролю за діяльністю органів влади
залишаються декларативними», – зокрема, через закритість влади,
підсумовує Маргарита Тулуп на Media Sapience
Правда: онлайн-інструменти моніторингу та контролю діяльності влади
дають можливість виявити та повідомити про порушення, внаслідок чого
представники влади несуть адміністративну та кримінальну відповідальність.
Яскравим прикладом роботи громадського моніторингу і контролю
є DoZorro – онлайн-платформа громадського контролю державних тендерів у
системі публічних закупівель ProZorro.
Статистика роботи онлайн-платформи DoZorro

За даними Transparency International Україна, результатами реагування
DoZorro-спільноти за перший рік роботи є 671 перемога, зокрема: 109
кримінальних проваджень і 3 вироки, 25 справ про адміністративні
правопорушення і 5 реальних штрафів.
А за новішими даними ТІ Україна, станом на лютий 2018 року
громадськими організаціями було виявлено порушення у 6535 закупівлях,
скеровано 5115 звернень до замовників, керуючих, контролюючих та
правоохоронних органів, в результатів чого отримано 1405 перемог.
Наприклад, Віктор Нестуля розказав про публікації колишніх
працівників «Укрзалізниці», які об’єдналися у громадську організацію
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«Залізниця без корупції», виявили численні порушення у тендерах, і
домоглися значних перемог у вигляді скасованих скандальних закупівель.
Також у цій же публікації відмічено такий найвагоміший практичний
результат (реальні зекономлені значні кошти) окремого випадку
моніторингу: Олексій Тамразов виявив факти переплати за гібридні
позашляховики для Національної поліції і одним своїм постом у Фейсбуці та
відгуком на DoZorro змусив міністра внутрішніх справ домовлятися про
знижку, внаслідок чого для українського бюджету було зекономлено понад
124 мільйони гривень (10 міфів про реформу електронної демократії //
https://glavcom.ua/publications/10-mifiv-pro-reformu-elektronnoji-demokratiji499736.html. – 2018. – 29.05).

Іван Лахтіонов, проектний менеджер Transparency International,
координатор DOZORRO:
Моніторинговій спільноті порталу DOZORRO вдається відновити
справедливість у 40 % закупівель, що відбулися з порушеннями. Портал
інтегрований з ProZorro, на ньому автоматично відображаються всі закупівлі,
які є у системі. Угоди можна знайти за ідентифікатором, і якщо якась з них
знаходиться на опрацюванні – інформація про це з’явиться й на DOZORRO.
Тому у разі виявлення порушення обов’язково потрібно написати відгук на
порталі.
ТОП-5 порад й можливості порталу DOZORRO
1. Зворотній зв’язок
Коли ми створювали DOZORRO, то розуміли, що саме учасник закупівлі
– це перша людина, яка безпосередньо стикається з порушенням. Тому
важливо почути його думку. Для цього на порталі є можливість залишити
відгук, який обов’язково буде опрацьований. Що це дає? По-перше, відгуки
будуть слугувати базою для майбутніх рейтингів замовників. По-друге, всі
відгуки учасників залишаються в системі, тобто в публічній площині, і їх
зможуть проаналізувати правоохоронні та контролюючі органи.
2. DOZORRO Спільнота
Сьогодні вона налічує 24 організації зі всієї України. Серед них є
представники бізнес-середовижа, громадські організації, контролюючі
органи – всі ті, хто підтримують рівні правила гри у закупівелях. Відгуки, які
залишають учасники торгів, опрацьовуються нашою DOZORRO Спільнотою,
а ми, зі свого боку, висвітлюємо їх роботу.
3. Рейтинги учасників
Зараз ми активно працюємо над формування рейтингів, як замовників,
так і постачальників. Вже найближчим часом даний функціонал стане в
нагоді учасникам та допоможе зібрати на одній сторінці всю актуальну
інформацію про кількість скарг, відгуків, конкуренцію тощо. Цей
узагальнений профіль значно спростить життя всім замовникам та
постачальникам. Хочу наголосити, що під рейтингами ми не маємо на увазі
«чорні» списки, ми проти них.
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4. Особистий кабінет
Більшість великих замовників мають кабінети на порталі DOZORRO, що
дозволяє їм бачити інформацію по всій розгалуженій мережі. Актуально це,
наприклад, для «Укрпошти». Вона має відділення в різних точках країни, але
в одному кабінеті можна побачити всі відгуки і те, як бізнес реагує на їхні
закупівлі. Також окремі кабінети на порталі мають громадські організації.
Кожна з них має змогу побачити, хто як працює, куди звертаються і
скеровуються листи та по яким закупівлям. Важливо додати, що всі листи є в
публічному доступі.
5. Пошукова система
В нас є корисний інструмент – модуль аналітики BI. Завдяки йому
учасники можуть знайти конкретну закупівлю, проаналізувати певного
замовника або постачальника, регіон, товар та інше. Також ми плануємо
найближчим часом запустити на базі цього модуля інструмент, який
допоможе аналізувати всі ті скарги, що розглядаються Антимонопольним
комітетом (Як відновити справедливість в держзакупівлях: можливості
DOZORRO
//
https://ti-ukraine.org/news/yak-vidnovyty-spravedlyvist-vderzhzakupivliakh-mozhlyvosti-dozorro. – 2018. – 29.05).

Ніна Глущенко, оглядач «Новое время»:
Як відкриті дані допомагають захистити свої інтереси від
несправедливої агресії. Якщо ви стали жертвою несправедливої агресії,
інтернет допоможе захиститися від неї краще, ніж суд. Відкриті дані,
соціальні мережі, реєстри містять достатньо інформації, щоб повернути
противника в русло конструктивної розмови. CEO компанії Underdog The
Unlawers Олексій Купрієнко розповідає, як це зробити.
Алгоритм дій складається з трьох простих і доступних кожному
кроків.
1. Донести до кривдника, що вам неприємно і ситуація вийшла за межі
комфортної
Багато з тих, хто раніше займався буллінгом, жалкують, дізнавшись про
те, наскільки великої шкоди завдали своїм жертвам і стверджують, що ніколи
б цього не зробили, розуміючи почуття іншої людини. Тому перший крок –
це поділитися своєю історією.
Цифрове століття дало головну можливість для захисту себе – стукати в
багато дверей, не відкриваючи свого обличчя. До речі, не дарма тоталітарні
країни насамперед прагнуть позбутися анонімності в інтернеті, це не тільки
дає їм можливість швидше ідентифікувати незадоволених, але і деморалізує
тих, хто хотів би поділитися своєю проблемою, але боїться робити це
публічно. Анонімність призводить до спекуляцій і перекосів. Але вони на
сьогоднішній день вивчені і керовані.
За словами співрозмовника, компанія планує створити сервіс для
бізнесу, який зможе анонімно скаржитися на будь-який орган влади в країні.
Ресурс допоможе не тільки збирати інформацію про такі випадки, але і стане
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майданчиком, яка допоможе постраждалим знаходити один одного та
об’єднувати зусилля в боротьбі з кривдником.
2. Висловити свою вимогу і незгоду публічно
Таким інструментом є, наприклад, збір підписів з боку громадських
організацій та петиції до органів влади. Інструмент петицій з’явився і в
Україні в 2014 році. Хоча він, за словами співрозмовника, не ідеальний і в
українських реаліях, можливо, більш корисним буде збір підписів
громадськими організаціями. Західні організації досить легко набирають
мільйони голосів навіть в країнах, де населення менше, ніж в Україні.
3. Об’єднатися з іншими постраждалими
Для будь-якого агресора, який користується своєю силою, об’єднання
незгодних і постраждалих від нього – це неусвідомлений ризик,
експоненціальна загроза, яку вже просто неможливо прорахувати. Це логіка
теорії ігор. Жоден агресор не припинить конфронтацію, поки конфлікт для
нього не стане незручним. «Потрібно знайти таку точку, де конкретно цей
агресор зробив боляче не тільки тобі. Тоді його проблеми множаться, і він
починає замислюватися про те, що потрібно поводитись по-іншому відносно
тебе», – говорить Олексій Купрієнко.
Це найбільш наочно в сфері трудових відносин. Працівник і корпорація
– свідомо нерівні сторони, звичайній людині складно довести свою правоту і
змусити зважати на те, що у неї є права й інтереси.
«На Заході набирає популярність рух солідарності. Люди з подібними
проблемами об’єднуються, послідовно вирішуючи проблеми один одного.
Якщо сьогодні одному затримали зарплату або звільнили без вихідних
виплат, то знайдуться люди, які підставлять жертві плече. Вони, в свою
чергу, розраховують на тебе в допомоги у вирішенні їх життєвих ситуацій», –
пояснює Купрієнко.
Приймаючи рішення про те, чи можуть вони допомогти в конкретному
кейсі, виходять з наступного рівняння: вимога до агресора і кількість
незручностей, яке потрібно створити, щоб він повернувся в конструктивне
русло, повинні співвідноситися мінімум як 1:5. Коли у людини виникає
загроза п’ятикратних втрат, вона починає мислити іншими категоріями.
Вважати можливі втрати вже зі стадії загроз і думати, що разове
урегулування на порядок простіше і вигідніше, ніж довга боротьба.
Юриспруденція як домінуючий спосіб вирішення проблеми працює
інакше. При зверненні постраждалої сторони до суду в агресора є дві
альтернативи. Заплатити без суду або судитися. В Україні трудові спори
можуть тривати роками. При цьому, в разі позитивного результату для
постраждалої сторони обвинувачуваний виплатить суму компенсації і
витрати на процес. Але це невелика сума в співвідношенні до ризику, до
ймовірності, що суд можна виграти або затягнути до нескінченності. І це не
стимулює вирішити конфлікт миром.
Коли виникає ситуація, про яку говорять союзи солідарності «або X
сьогодні, або післязавтра втрати на 10, 20, а то і 100X від репутації,
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створення складнощів бізнесу, ставлення до ситуації змінюється. Можна
згадати приклад Zara, коли працівниця, якій не доплатили суму, просто в
кожну упаковку поклала записку, де йдеться, що компанія не розраховується
зі своїми співробітниками. В результаті компанія зазнала більних
репутаційних втрат, ніж могли б бути фінансові, якби вона виплатила борги.
Судитися з корпорацією в основному безперспективно, але у будь-якої
корпорації є свої скелети в шафі. Держава – ще більш уразливий учасник.
99,9 % чиновників хочуть забезпечити нормальний рівень життя своїм
родинам, тому можуть йти на ризиковані вчинки, маючи зовсім скромні
доходи.
Знайти скелети в шафі дозволяють відкриті дані. Зіставлення реєстру
судових рішень може показати, що в певному регіоні компанія не програє
взагалі. У окремо взятого судді всі суперечки проходять одним і тим же
маршрутом. Коли виникає карта подібних кроків раз по раз в десятках
випадків, стає зрозуміло, що це не випадково. Це вагомий аргумент, щоб
сказати: «Я вас дуже поважаю, але при розгляді мого питання ви
упереджені».
Як показав кейс «Цитруса», соціальні мережі є ефективним
майданчиком для великого суспільного резонансу. У «мовця» при цьому
повинна бути чиста репутація, це додасть йому ваги в комунікації.
Але є проблема. Інформаційний простір перевантажено. У кращому
випадку про щось цікаво дізнаватися тільки тому, про кого це написано.
Державний сектор і бізнес звикли до негативу на свою адресу. Поки на
проблему не звертають увагу тисячі, вони вважають за краще
відмовчуватися.
«Неможливо оперувати категоріями раціональності і розумності в світі
публічності. Необхідно розуміти, як влаштована свідомість людини, що
сприймає величезний потік інформації, щоб пробитися зі своїм меседжем і
отримати адекватну реакцію. Це гумор, це правильна постановка проблеми,
це поєднання питань з актуальними», – пояснює Купрієнко і доповнює, що з
його точки зору конфліктна журналістика сьогодні працює не зовсім
правильно. На людей вивалюється фактаж, але це все одно не чіпляє
широкий загал, поки немає паралелей з тим, як це стосується кожного.
«У книзі «Сапієнс: коротка історія людства» сказано, що пошук
союзника і розширення конкретних проблем до загальносвітового масштабу
було кращою зброєю в руках всіх слабких протягом всієї історії людства.
Вмієш надати подібну вагу своїй проблемі – прорвешся. Це працює краще,
ніж юридичні тяжби», – пояснює CEO Underdog The UnLawyers.
У кейсі «Цитруса» ключовим було те, що маленьку людину принижують
і маленька людина зуміла це донести. «Коли ми бачимо атаку, перепалку, ми
хочемо в неї втрутитися. На Заході це називають ефектом «напіддати». Коли
горить, ми хочемо бігти туди, це спадщина наших древніх предків. У
віртуальному просторі відбувається наша реалізація мисливських інстинктів,
того, що ми все ще тікаємо від шаблезубого тигра або наздоганяємо
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мамонта», – пояснює механізм залучення аудиторії в свою проблему
співрозмовник (Проти рекету і свавілля. Як відкриті дані допомагають
відстояти себе // https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/proti-reketu-i-svavilljajak-vidkriti-dani-dopomahajut-vidstojati-sebe-2469979.html. – 2018. – 16.05).

Мільярди азіатів давно звикли розплачуватися в булочних за
допомогою QR-кодів або карток для метро. Чи має Україна шанси
зробити ривок у фінтеху й наздогнати найпрогресивніші з точки зору
технологій країни?
У середовищі, близькому до фінтеху, прийнято ставити у приклад
азіатські країни. Вони в силу слабо розвиненою банківської інфраструктури
кілька десятиліть тому змогли зробити крок далеко вперед і зробити
безготівкові платежі зручними і по-справжньому народними. QR-коди в
Китаї використовуються повсюдно – навіть для оплати дрібних покупок на
ринку. Про те, що технологія може стати популярною в українській глибинці,
якій установка терміналів не по кишені, час від часу заговорюють. В останні
місяці банки та міжнародні платіжні системи анонсували запуск платежів за
допомогою QR-кодів, орієнтуючись на приватних підприємців і дрібних
торговців.
Микола Чумак, засновник і CEO IDNT (компанія, яка спеціалізується
на розробці форматів точок продажів для рітейлу, сервісних компаній і
банків):
Ми і навіть наші найближчі сусіди – абсолютно різні, на формування
наших звичок впливали дуже різні чинники
Досвід кожної країни продиктований її особливостями. Найчастіше вони
абсолютно не ті, які є на інших ринках. Навіть якщо взяти Україну і Польщу
– здавалося б, найближчих сусідів – то ми дуже різні. Споживачі поводяться
інакше і на їх звички впливають абсолютно різні речі.
Хоча на одному і тому ж ринку присутні різні технології, одні з них
стають масовими, іншими майже ніхто не користується. Причому масові –
необов’язково найдешевші або зручні. Вони поширилися в силу певних
причин, і щоб їх витіснили інші, потрібно, щоб сформувалися звички,
виросло хоча б одне покоління людей.
Тому ті ж QR-коди, які виявилися зручними, дешевими і стали масовими
в Китаї, необов’язково укореняться в Україні. Ми можемо тільки припускати
і робити висновки з того, що вже відбулося.
У кожної інновації є вигодонабувачі та стейкхолдери, перші повинні
придумати цінність для других, щоб переконати їх використовувати
технології
Якщо подивитися на найбільш значущі інновації, то у них є різні
стейкхолдери.
З одного боку, це споживач. Бізнес каже, що все робить заради нього.
Заради нього працює, покращує клієнтський досвід, робить звичні речі більш
комфортними. Але якщо розібратися, то це не обов’язково так. Коли бізнес
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говорить, що від інновації споживач отримає якісь переваги, це
необов’язково буде правдою для споживача, але точно буде таким для
бізнесу – допоможе збільшити продажі, знизити собівартість, продавати
більше при колишніх витратах.
Типовий приклад – банківська платіжна карта. Пару десятиліть тому
набули поширення карти з магнітною смугою. Потім їх стали витісняти
чіповані картки, потім почалося поширення карт з безконтактної оплатою,
зараз ми спостерігаємо перехід на безконтактну оплату за допомогою
смартфона.
У міру зміни карток для споживача, по суті, не змінювалося нічого.
Можливо, транзакції з чипованною картою стали на частки секунди швидше,
з безконтактною – ще трохи швидше. Але він як діставав картку з кишені і
вводив pin-код на очах у всіх, так і продовжує це робити. Цікаво, що в даний
час повноцінно використовуються всі види карт, що емітуються різними
банками, і споживачеві не дуже зрозумілі відмінності, крім того, як
проводити / прикладати карти. Навіть якщо він заощадить пару секунд на
оплату, він все одно вже витратив 15 хвилин в черзі за своїми помідорами
або чимось ще.
Вендорам вигідно впроваджувати нові технології, продавати нові
термінали для оплати. Тому вони розповідають про цінності для споживача у
вигляді більшої безпеки, збільшення швидкості оплати і т.д. Споживачеві
насправді все одно. Для нього якісний стрибок в досвіді стався тоді, коли
карти витіснили готівку, адже стало більше не потрібно замислюватися про
суму, яка є з собою. Потім, коли стало можна оплачувати покупки
смартфоном. Але і тут він не застрахований від незручностей. Смартфон
може зависнути, розрядитися. Смартфон, як і карту, необхідно діставати з
кишені.
Ще один приклад – індустрія фінтеху. Раніше фінтех-стартапи мріяли
«вбити банки». Тепер – продатися банкам. Банк, якщо він бачить якусь
технологію, яка може його знищити, швидше за все купить її, а не чекатиме
власної смерті. Банки – одні з найбільших споживачів програмного
забезпечення сьогодні, їм весь час потрібно щось оновлювати і
модернізувати. Коли банк говорить: «Ми не банк, а технологічна компанія» –
швидше за все означає, що він найбільший покупець технологій.
Одна з найбільших статей витрат для банків (як і для рітейлу) – це
утримання відділень, фізичних точок продажів. На них припадає 50-70 %
витрат. Коли власник бачить це в звітах, він думає, як оптимізувати цю
статтю. Хоча, за фактом, відділення є і головним генератором доходів, адже
люди приходять туди вирішувати свої завдання. У більшості випадків їм
потрібні операції з готівкою.
Щоб скоротити витрати на утримання відділень, банки почали
встановлювати банкомати. Їм так вигідніше. Користувача навчили, що так
зручніше. Банки не кажуть, що їм це вигідно, щоб здешевити транзакцію.
Вони кажуть «ми даємо цінність споживачеві». Іноді це лукавство. Але в

Експертний погляд

39

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

1 – 31 травня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
цьому своєму пориві вони шукають і цінність для споживача. Якщо ви не
отримаєте цінність, ви не будете платити за продукт. Те ж саме і з онлайнбанкінгом, мобільного оплатою і т.д. Для банків це перш за все спосіб
скоротити витрати.
Головний драйвер інновацій у фінтеху – держава
Можливо, українському споживачеві буде дуже складно погодитися з
цією думкою. Але всі революційні технології, які були впроваджені «для
споживача», велика частина з того, що використовується в ритейлі, була
продрайвлена ні комерційними компаніями, а державою. Держава цікава тим,
що для неї громадянин є клієнтом. Вона як той банк з відділеннями,
зацікавлена оптимізувати багато речей.
Є, напевно, винятки, але якщо говорити про масове впровадження, то
будь-яка технологія може вистрілити, тільки якщо є критична маса
користувачів. І необов’язково ця критична маса буде залежати від того,
наскільки гарна технологія.
Люди повинні почати користуватися технологією. Але постає питання
того, що може стати стимулом до її впровадження. Держава може сказати,
що всім потрібні біометричні паспорти – і все, всі підуть і отримають їх. Або
номер соцстрахування, як у США. А потім за цим номером соцстрахування
можна і те, і те, і те, він стає ключем до великої кількості сервісів.
Через масове впровадження чогось відбувається розвиток супутніх
технологій.
Часто це відбувається за допомогою громадського транспорту, адже всі
люди ним користуються. І тут якраз можна добре простежити закономірність
на прикладі азіатських країн, де прогрес йде набагато швидше, ніж в Європі.
Гонконг впровадив систему безконтактної оплати у 1979 році, коли ми
ще оплачували проїзд монетками
У Гонконзі система безконтактних платежів створена на базі технологій
Smart Card. Це картка, яка може реалізовуватися на різних видах чіпів.
Вона з’явилася у 1979 році, і справа була така. У Гонконзі було кілька
транспортних компаній, яким належали автобуси, метро, трамваї і т.д. Уявіть,
що у вас в місті є дві системи метро. Десь вони конкурують, десь
доповнюють одна одну. І вже використовуються безконтактні технології.
Уряд довго думав, як склеїти між собою ці транспортні системи і
позбавити пасажирів головного болю, пов’язаного з оплатою.
У 1997 році вони запустили карту Octopus («восьминіг» в перекладі).
Восьминіг – тому що у нього 8 ніг, а тут 8 видів транспорту. Всі компанії
домовилися і ввели єдиний стандарт.
У Лондоні подібну систему Oyster Card впровадили майже через 20
років!
Цінність інновації полягає в тому, що тепер потрібно було всюди
використовувати однакове устаткування, однакові датчики. Вони просто всі
вскладчину це купили. Споживач отримав цінність у вигляді агрегатора
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проїзних. Йому не потрібно пам’ятати, на якій картці скільки грошей, і якось
поповнювати їх. Всі отримали від цього цінність.
Те ж саме відбувалося в Кореї та Сінгапурі приблизно в той же час.
«Захід» в технологію через транспортну систему призвів до того, що в
деяких країнах до 97 % населення, включаючи людей похилого віку і дітей,
користуються безконтактними картами, тому що по-іншому не можна. Для
них це стало звичною справою. Це зробило технологію супермассовою.
У Гонконзі в транспорті ви можете заплатити готівкою, але вам не
дадуть решту.
В Японії мобільні безконтактні платежі стали масовими раніше, ніж у
нас з’явилися смартфони
В Японії теж є смарт-карти, проїзні – Suica. Їх впровадили в 2001 році.
Але Японія – це ще більш цікава історія, адже там великий внутрішній ринок
і багато речей компанії роблять для нього самостійно.
Я вперше був в Японії у 2005 році. Там вже тоді була популярна
безконтактна оплата мобільним телефоном, хоча ще не було 3G і 4G, і взагалі
там використовувався не GSM-стандарт зв’язку. Вже тоді люди часто
користувалися такими величезними розкладачками (коли у нас в моді були
звичайні розкладачки), їхали в метро, дивилися відео, грали, читали новини.
Інтернет у них вже був масовим, тому що технологія дозволяла.
І оскільки у них великий внутрішній ринок, виробники телефонів
впроваджували в них чіпи для безконтактної оплати за умовчанням. Тобто до
будь-якого телефону був підв’язані платіжний функціонал.
Сінгапур: комп’ютерна грамотність стала обов’язковою умовою для
комфортного життя завдяки повсюдному безкоштовному доступу до
інтернету, соціальним програмам по розповсюдженню комп’ютерів і
розвитку електронного урядування
Приблизно в 2006 році влада Сінгапуру зобов’язали операторів надати
безкоштовний Wi-Fi по всій країні. Для іноземців він був не безкоштовний,
але громадяни можуть підключитися до мережі в будь-якому місці.
Що тим самим вирішує держава? Це e-government – будь-яка довідка,
доступ до баз, можливість стежити за переміщенням людей, кінець кінцем.
Людина весь час на зв’язку. Не потрібні мільйон жеків, які довідки
виписують. Кожен клієнт знаходиться онлайн. І держава створює такі
сценарії, коли люди чимось змушені користуватися. Але змушені – не в
поганому сенсі, їм дають якусь цінність натомість.
Припустимо, населенню кажуть: «Ви повинні бути комп’ютерно
грамотні», адже без цього ви не зможете взяти довідку, оформити угоду і
т.д.». Малозабезпеченим стали видавати комп’ютери. Всі отримали доступ до
інтернету.
Спочатку – масовий інструмент, потім – додаткова цінність
Після того як люди отримали доступ до зручного транспорту, з’явився
якийсь артефакт, який потім у всіх уже був в руках. Зараз це мобільний
телефон, наприклад. Десь це смарт-карта.
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Потім влада почала шукати нові способи, що ще через цей канал можна
продати. Таким наступним кроком став платіжний функціонал. Люди в
Гонконгу користувалися проїзними на метро, а потім проїзні на метро стали
приймати всюди в якості карт для оплати.
Уявіть, ви приходите до Макдональдсу, там є термінал для звичайних
карт і для карт як в метро. Ви доклали карту і отримали їжу. Більше не
потрібно і банківську карту за собою носити. Рахунок можна поповнити
будь-яким способом: через мобільний телефон, термінал, в касі будь-якого
магазину – це просто інструмент, але він став платіжним.
В Японії крім смарт-карти платіжний функціонал додавали виробники
телефонів. Але ми нічого не можемо запозичити з цього досвіду.
Китай став активно розвиватися, коли в світі набирали популярність
смартфони, і швидкісний мобільний інтернет став масовим. Звідси і
популярність мобільних платежів
Поки весь цивілізований світ впроваджував смарт-карти і мобільні
телефони, Китай це проспав. Але він почав активно розвиватися і вступив в
цю гонку, коли вже з’явилися смартфони.
Смартфони плюс-мінус однаково бурхливо розвивалися в усьому світі.
Але коли стартували системи оплати в Гонконзі і Лондоні, тоді смартфони не
існували. Китайці шукали рішення для себе, простий спосіб об’єднати
споживача з якоюсь інформацією, сервісом.
Для цього є різні технології, датчики, безконтактні чіпи.
Припустимо, я заходжу в магазин. Бачу назву товару. Я беру телефон,
забиваю в пошуку назву, він мені видає характеристики, я їх вивчаю. Потім
заходжу в інтернет-магазин, роблю покупку. Є якийсь шлях, він досить
зрозумілий, всі цим користуються.
Але китайці популяризували в якості цього лінка QR-код. У QR-кода є
кілька властивостей, які радикально відрізняють його від інших
технологій, за допомогою яких можна з’єднати споживача з інформацією
або товаром.
По-перше, QR-код працює безпомилково. QR-код – це графічне
зображення, яке легко і безкоштовно генерується, є програми, і їх багато.
Можна що завгодно згенерувати у вигляді QR-коду.
По-друге, його можна нанести на що завгодно умовно безкоштовно. Хоч
плиткою викласти, хоч фарбою намалювати, роздрукувати на принтері. Як би
коряво код не був намальований, він завжди правильно зчитується. Не
потрібно купувати POS-термінали, сканери чіпів, зчитувачи, Bluetoothмаячки.
Що в цей момент відбувається з боку покупця? Змусити його
користуватися чимось додатковим ще складніше, тому що у рітейлера або
сервіс-провайдера є мотивація на те, щоб витрачати гроші на залучення
покупця, то у покупця такої мотивації немає. Він приходить в магазин, в
одному двері закриті, в іншому відкриті. Він купує там, де відкриті.
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Тому QR-код для покупця корисний тим, що він не вимагає додаткового
обладнання. Потрібен будь-який смартфон з камерою, мобільний додаток,
все. У Китаї QR-код став технологією на кінчиках пальців.
Азіатський ринок особливий тим, що там дуже швидко відбуваються
зміни. Те, що Європа зробила за 200 років, вони виконали за 30-40 років
У нас люди не люблять вчитися. А там вони звикли, що в житті завжди
відбувається щось нове. Тому вони готові. Коли їм дають новинку і кажуть
щось завантажити і спробувати, вони до цього готові.
У нас, якщо ви прийдете до Ощадбанку або на пошту і запитайте
пенсіонерів, чому вони стоять в черзі, частина з них скаже, що їх все
влаштовує, для них це точка соціалізації. Люди не хочуть вчитися, їм не
потрібні нові технології, завдяки яким всі операції можна робити не
виходячи з дому.
Є різні гіпотези щодо того, чому саме QR-код вистрілив в Китаї і
поки не вистрілює у нас. По-перше, швидке проникнення смартфонів,
сприйнятливість людей до чогось нового і здатність навчатися. Це певний
mindset.
QR-коди потрапили в тренд, коли було масове впровадження смартфонів
і коли поширився мобільний інтернет. Це, по суті, запрограмоване посилання
на якийсь інтернет-ресурс. Ви можете те ж посилання від руки набити, а
можете код сфотографувати. Саме по собі посилання цінності не несе.
Важливим є те, куди вас переводить посилання.
Ви пройшли за посиланням. Наступний етап – оплата товару. Тобто за
посиланням повинна бути кнопка «купити». І тут QR-код також виявився
дуже корисним.
Друга гіпотеза – тому що в житті азіатського споживача набагато більше
інформації, яку він отримує, ніж у нас. Більше переміщень, багато рітейлу,
сервісів, велика міграція. Якщо ви подивіться на фото їх вулиць і магазинів,
ви зрозумієте, що є різниця. QR-код віддає перевагу клієнту в питанні, як
йому з найменшими втратами часу і сил отримати інформацію.
Тепер уявіть український магазин. Навіщо вам там QR-код? І так все
зрозуміло, і люди нікуди не поспішають. У рітейлерів немає проблеми із
занадто великим асортиментом. Вони тільки й думають, як би його
оптимізувати.
Наступний тренд, який на хвилі зараз, особливо в Китаї – це
месенджери. Їх вже використовують корпорації. Чат-боти, яких
впроваджують переважно не для споживачів, адже ті не хочуть з ботами
спілкуватися, а для співробітників. Вони допомагають організовувати роботу
кур’єрів, водіїв, продавців і т.п. Клієнт цього не бачить, а для бізнесу це
добре, це допомагає оптимізувати процеси, прискорити роботу і зменшити
собівартість.
Найпопулярніший месенджер в Китаї – WeChat. Він включив в себе і
функціонал QR-кодів, функціонал оплат, причому будь-яких. Між
юрособами і фізособами, між юрособами та юрособами, між фізособами.

Експертний погляд
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Тобто я можу вам перерахувати гроші через месенджер. Вони вирішили, що
ані картки не потрібні, ані готівка. Одного месенджера в телефоні достатньо.
В інших азіатських країнах теж є QR-коди, але вони не набули масового
поширення просто тому, що почали розвиватися в інший час, і влади цих
країн стимулювали поширення інших технологій. Навіть в Гонконзі, який є
частиною Китаю, QR-коди не популярні. Тому що Гонконг почав
розвиватися в інший час, значно раніше.
В якій країні в який час яка технологія стала базовою, та й продовжує
розвиватися, міняти її складно. Найдорожче і складне – створення і зміна
споживчих звичок (Ніна Глущенко Цифрові неандертальці. Як Україні
повторити
азіатське
фінансово-технологічне
диво
//
https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/tsifrovi-neandertaltsi-jak-ukrajini-povtoritiaziatske-finansovo-tekhnolohichne-divo-2469736.html. – 2018. – 15.05).

Експерти IT-галузі України з боку бізнесу і держави розповіли про
ключові події і те, як вони вплинуть на індустрію.
Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань
електронного урядування України:
На засіданні уряду було прийнято постанову «Деякі питання організації
електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів».
Вона дає зелене світло для впровадження в Україні «Трембіти» – єдиної
системи, яка дозволить усім державним реєстрам взаємодіяти між собою.
Відтак документом розширено перелік пріоритетних державних
електронних ресурсів. Також – визначено порядок підключення реєстрів до
«Трембіти» та їхньої електронної взаємодії одне з одним. Усе це дозволить
державним органам ефективніше використовувати інформацію, якою вони
розпоряджаються,
та
підвищити
швидкість
надання
державних
адміністративних послуг для громадян, спростивши адміністративні процеси.
Варто також зазначити, що перелік пріоритетних державних
електронних ресурсів було доповнено Державним реєстром фізичних осібплатників податків. Зазначений реєстр є сьогодні фактично єдиним
універсальним ідентифікатором фізичної особи, який використовується у
різноманітних кадастрах та реєстрах під час реєстрації юридичних осіб,
земельних ділянок, іншого рухомого та нерухомого майна.
Постановою також визначено новий порядок реєстрації електронних
ресурсів у Національному реєстрі державних електронних інформаційних
ресурсів, так званому реєстрі реєстрів.
Усе вищезазначене – це тільки перші кроки до впорядкування системи
електронних реєстрів в Україні, яких на сьогодні нараховується більше 200.
Проте Постанова КМУ покликана навести лад з 19 з них – тими, які є більш
затребуваними. Такі вагомі кроки дозволять значно підвищити сумісність
реєстрів між собою, покращити якість даних, що міститься у них (у тому
числі – завдяки виключенню зайвої інформації), а також – удосконалити
захист особливо критичних елементів реєстрів.
Експертний погляд
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Володимир Бондаренко, CEO Mauris:
На цьому тижні відбулася конференція Google для розробників – Google
I/O 2018, на якій була представлена бета-версія нової операційної системи
Android P. Кожна нова версія Android іменується назвою солодощів в
алфавітному порядку. Але на честь яких солодощів названа Android P поки
не відомо: традиційно Google розкриває повну назву ближче до осені, перед
фінальним релізом версії.
Головні особливості нової версії Android – це підвищення рівня безпеки,
наближення інтерфейсу до iPhone Х, управління жестами і
енергозбереження.
На додаток до всього випущено єдиний формат розробки інтерфейсу
додатків – Material Design 2. У iOS це було зроблено давно, і весь інтерфейс
розроблявся на базі готового набору інструментів. У Android були лише
загальні правила без готових елементів управління додатком. Тепер нова
версія дозволяє працювати з готовими компонентами, список яких став
значно ширшим.
Все ж таки Google по дизайну тяжіє до Apple і рухається слідом за ним в
сторону управління жестами.
У той же час компанія продовжує активно розвивати свої сервіси. Також
на конференції пройшов Google Play Awards 2018, де в різних номінаціях
були названі кращі додатки року. Наша команда проаналізувала кожен з них і
виділила лише один, гідний нагороди за рахунок цікавого візуального
рішення і незвичайного геймплея – Old Man’s Journey (Ніна Глущенко
Android наблизився до iOS, а Україна – до майбутнього без довідок і черг за
ними. Головне в IT за тиждень // https://nv.ua/ukr/techno/itindustry/android-nablizivsja-do-ios-a-ukrajina-do-majbutnoho-bez-dovidok-icherh-za-nimi-holovne-v-it-za-tizhden-2469371.html. – 2018. – 11.05).

Експертний погляд
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Блоги та соціальні мережі
Державне агентство з питань електронного урядування України:
Державне агентство водних ресурсів України оприлюднило дані
моніторингу поверхневих вод у форматі відкритих даних. Публічна
інформація у машиночитному форматі з’явилася на Єдиному державному
веб-порталі відкритих даних data.gov.ua (http://data.gov.ua/pas…/e202bd1f71b0-48b2-87e7-7e4fb1d7e2d5). Дані оприлюднені за 14 основними
показниками з 445 пунктів збору води на річках усіх основних річкових
басейнів України за останні п’ять років. Над цим завданням працювали
фахівці Державного агентства з питань електронного урядування та проекту
USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та
послугах»/TAPAS.
Дані про екологічний моніторинг в Україні традиційно викликають
високий суспільний інтерес. Майже 80 % населення України забезпечується
питною водою з поверхневих джерел, серед них майже 75 % – із Дніпра. Саме
тому громадянам важливо розуміти, якою є якість поверхневих вод поблизу
їхнього дому, роботи й місць відпочинку. Ці дані також дозволять
громадським активістам краще розуміти вплив промислових відходів на
довкілля та контролювати дотримання законодавства в екологічній сфері.
Дані про якість води – одні з найбільш цінних, але водночас – і одні з
найбільш закритих у світі. Згідно з останнім випуском Global Open Data Index,
тільки 15 країн у світі публікують ці дані у відкритому та машиночитному
форматі. Лише Фінляндія робить це найбільш якісно – регулярно і в повному
обсязі. Відтепер дані саме такої якості будуть доступними і в Україні!
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 31.05).
Jaanika Merilo:
Департамент адміністративних послуг Дніпровської міської ради
спільно з Фондом Східна Європа продовжують працювати над
поліпшенням якості надання послуг, а саме – над скасуванням довідки
про склад сім’ї.
Протягом трьох місяців аналітик Фонду Східна Європа допомагав
Департаменту адміністративних послуг ДМР проаналізувати процес надання
адміністративних послуг, для яких вимагається надання довідки про склад
сім’ї.
На сьогодні це найбільш затребуваний державними та міськими
органами документ. В результаті спільної роботи проаналізували процеси
надання послуг, де потрібна довідка, і впровадили систему взаємодії
соціальних служб з реєстром жителів міста. Також розробили і затвердили
принципи, і показники постійного моніторингу якості надання послуг.
Блоги та соціальні мережі
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Основна мета міськради – це поступово спростити і скоротити вимоги
довідки про склад сім’ї. Станом на сьогодні інформація про 326 000 жителів
міста внесена до реєстру жителів і рішенням мера соціальні служби вже не
мають права запитувати або запитувати довідку про склад сім’ї, в тому
випадку, якщо інформація вже внесена до реєстру.
На сьогодні соціальні служби приблизно 500 раз на день подають запит
на інформацію з реєстру, не вимагаючи її у жителів.
Наша мета – максимально скоротити вимогу даної довідки від жителів.
Створенням реєстру жителів ми вже заборонили соціальним службам
запитувати довідку від жителів. А наступним кроком також скасовуємо і
вимогу надавати довідку тим, хто вже є в реєстрі і для міських комунальних
служб.
Також в більшості районів вже встановлені електронні черги, і скоро
можна буде за отриманням довідки записатися на конкретний час і місце. На
сьогодні також можливо замовити повторну довідку через інтернет через сайт
ЦНАП, https://cnap.dniprorada.gov.ua/».
«Саме на таких простих та зрозумілих кожному українцю прикладах
потрібно пояснювати, що таке реформа електронного врядування. Саме такі
чіткі і конкретні рішення, які в рази допомагають зменшити кількість
звернень українців до держави, мають поширюватися серед інших органів
місцевого самоврядування. Ми вітаємо Дніпро та команду мера з цим
нововведенням і будемо продовжувати надавати підтримку» – говорить
Віктор Лях, Президент Фонду Східна Європа.
В результаті моніторингу якості послуг – 82 % були задоволені наданням
послуги.
Співпраця ведеться у рамках програми EGAP, яка фінансується
Швейцарською Конфедерацією і виконується Фондом Східна Європа та
Фондом InnovaBridge (https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. –
31.05).

Max Nefyodov:
В доступну всім он-лайн систему контролю (https://inspections.gov.ua)
занесена інформація про результати більш ніж 10 000 перевірок (!!!)
бізнесу (від 21 контролюючого органу). Це вже більше 10 % всіх
планових перевірок в країні.
Навіщо це потрібно? Бо перевірки не мають бути фікцією, яка не впливає
на безпеку, або просто способом «збити грошей з підприжмця». Аби цього
досягти, треба керувати ризиками:
- Які ризики ми контролюємо? (метолодогія ризик контролю – прийнята)
- Як бізнес розподілений по групах ризику? (всі органи в процесі
прийняття)
- Що саме ми контролюємо? (чек-листи, по яким бізнес оде провести
самоперевірку, а інспектор не може перевірити більше, або менше)
Блоги та соціальні мережі
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- Який результат цих перевірок? (Чи зменшились ризики, чи всі ці
перевірки були перпендикулярно?)
І потім ітеративно повторюємо. І повторюємо. Поки не буде нормальної
корреляції. Як написав Oleksiy Honcharuk, це ще майбутнє. Али ми працюємо
і його щодня наближаємо (https://www.facebook.com/max.nefyodov. – 2018. –
30.05).

Jaanika Merilo:
Электронная карта депутатов Днепра – http://edeputat.dniprorada.gov.ua
Думаю, что интересный сайт и для жителей Днепра, и для других
городов, как удобно можно предоставлять информацию про депутатов. Сайт с
с супер удобным интерфейсом, в том числе:
- поименное голосование
- проекты решения и принятые решения поіменно
- отчеты депутатов
- карта с округами (https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. –
28.05).
Jaanika Merilo:
Немного цифр из Днепра
- 392 200 жителей сами записались к врачу через интернет, не выходя из
дома;
- 322 500 жителей уже не должны нести справку о составе семьи в
соцслужбы Днепра, а скоро и в городские коммунальные службы;
- 16 200 раза местные соцслужбы запрашивали сами через ЕЦП и
регистра жителей и не требовали у жителей (заказать-забрать-принести);
- 183 000 раза заплатили в транспорте через QR-коды и валидаторы;
24
слоѐв
на
Единой
Карте
Днепра
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. – 24.05).
Дмитрий Дубилет:
Мне кажется, одна из самых интересных должностей на госслужбе –
это руководитель налоговой. Ни один другой госорган не контактирует с
гражданами так часто и при этом имеет такой потенциал для улучшений.
Если бы вдруг мне довелось работать в налоговой, я бы сформулировал
для себя такие задачи и KPI:
1. Сократить штат налоговой на 80 %. В Киеве тень от небоскреба ДФС
заслоняет полгорода. Тысячи налоговиков рыскают по стране в поисках
жертв. Таланты большинства из них нужно срочно направить на что-то более
содержательное.
2. Сократить среднее количество бухгалтеров на одного рабочего в 2
раза. В Украине этот показатель выше, чем где-либо не только из-за
запутанности системы, но и потому, что ГНИ выполняет карающую, а не
образовательную функцию.
Блоги та соціальні мережі
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3. Повысить NPS (удовлетворенность) пользователей Кабинета
налогоплатедльщика до 50 %. Я бы сделал налоговые сервисы такими же
простыми и веселыми, как monobank. Может, наш QR-кот отправил бы туда
своего кузена!
4. Открыть 100 % налоговых сервисов и реестров в виде АПИ.
Сторонние авторизованные компании (вроде банков) должны иметь
возможность предоставлять своим клиентам налоговые сервисы вместо
государства. Они бы это делали и бесплатно, и лучше.
5. Перевести 100 % административных услуг ГНИ в электронную форму.
Ну тут все просто – iGov давно показал, как это делается, было бы желание.
6. ...
Эти меры позволили бы резко сократить коррупцию, повысить
удовлетворенность граждан и (как минимум) не снизить собираемость
налогов.
Все это можно достичь за счет правильных технологий (в широком
смысле этого слова). А если бы при этом можно было упростить налоговую
систему на законодательном уровне...
А вообще, было бы здорово, если бы все высшие должностные лица
имели
такие
простые
и
понятные
KPI,
согласитесь
(https://www.facebook.com/dubilet. – 2018. – 14.05).

Державне агентство з питань електронного урядування України:
10 травня на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету
Міністрів України «Деякі питання організації електронної взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів». Вона забезпечить
ефективне впровадження національної системи електронної взаємодії
реєстрів «Трембіта». Тепер перелік пріоритетних державних електронних
ресурсів розширено. Визначено порядок організації електронної взаємодії для
обміну інформацією між реєстрами та підключення до системи «Трембіта».
Це сприятиме забезпеченню ефективного використання інформації, яка
належить державі, різними суб’єктами владних повноважень під час надання
адміністративних послуг та здійснення інших повноважень відповідно до
покладених на них завдань.
Варто зазначити, що перелік пріоритетних державних електронних
ресурсів доповнено Державним реєстром фізичних осіб-платників податків як
фактично єдиного на сьогоднішній день універсального ідентифікатора
фізичної особи, що використовується у багатьох державних кадастрах,
реєстрах та інших інформаційних ресурсах під час реєстрації юридичних осіб,
земельних ділянок та прав на них, іншого рухомого та нерухомого майна.
Також визначено новий порядок реєстрації електронних ресурсів в
Національному реєстрі інформаційних ресурсів.
Документ запроваджує чіткі строки до власників державних електронних
реєстрів щодо їх офіційної реєстрації в реєстрі реєстрів та подальшої
інтеграції з системою електронної взаємодії. Безумовно, це тільки перші
Блоги та соціальні мережі
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кроки до впорядкування системи електронних реєстрів в Україні (сьогодні їх
– більше 200), але вони стосуються 19 найбільш затребуваних ресурсів. Такі
вагомі зрушення дозволять значно підняти рівень сумісності та якість даних,
виключити зайву інформацію з реєстрів та удосконалити заходи щодо захисту
особливо
критичних
елементів
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 11.05).

Катерина Оніліогву, керівник напряму відкритих даних, проект
«Прозорість и підзвітність у державному управлінні та послуги», Олексій
Вискуб, перший заступник голови Державного агентства з питань
електронного урядування:
У минулому році відкриті дані вже принесли країні більше $700 млн.
Ця цифра може сягти $1,14 млрд, якщо держава і надалі продовжить
робити дані доступними для всіх бажаючих. У цій колонці керівник
напрямку відкритих даних (проект «Прозорість та підзвітність в державному
управлінні та послуг») Катерина Оніліогву та перший заступник голови
Державного агентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб
розповідають, яким чином державна прозорість принесе гроші в економiку.
Згідно з відомостями McKinsey & Company 2013 року, світовий ринок
відкритих даних має потенціал сягнути $3,2 трлн. За результатами
найновішого дослідження, проведеного Capgemini для Європейської комісії
2015 року, безпосередній обсяг державного сектору відкритих даних у
країнах ЄС28+ становить €55,3 млрд і прогнозується його зростання на 36,9
% до 2020-го. В Україні відкриті дані розвиваються доволі динамічно. Про що
свідчать рейтинги, як, приміром, Open Data Barometer, де Україна піднялась із
62 до 44 місця.
В Україні з’являється все більше стартапів, що використовують
відкриті дані як частину своєї бізнес-моделі, і для розвитку цих проектів
інвестуються кошти через національний конкурс Open Data Challenge. Але
наскільки динамічний цей ринок і чи можемо ми говорити, що відкриті дані
мають економічний вплив в Україні теж? Чи держава взагалі має користь від
публікації даних – а чи все це міф?
Як вимірюється вплив відкритих даних
Відкриті дані мають прямий та опосередкований вплив на економіку.
Компанії, що розробляють нові продукти чи послуги з використанням
відкритих даних, мають прямий вплив, адже вони отримують прибуток та
створюють робочі місця. Але є ще непряма вигода, яку отримують саме
користувачі розроблених на основі відкритих даних товарів чи послуг.
Непрямий вплив охоплює розвиток кращих та ефективніших послуг, а також
зростання економіки знань і підвищення ефективності та продуктивності на
ринку. Ринок відкритих даних завжди оцінюють з огляду на прямий та
непрямий впливи, але в більшості випадків вимірюється вплив на глобальну
Блоги та соціальні мережі
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економіку чи ЄС. Наразі найвпливовішою є методологія Європейської комісії
2015 року. Lateral Economics, використовуючи цю методологію дослідження
Європейської комісії, показав, що економіка країн великої двадцятки зростає
на 1,1 % ВВП.
Цінність відкритих даних для Україні
Цього року Lateral Economics, Open Data Institute та Київська школа
економіки підрахували вплив відкритих даних на українську економіку, що є
першим дослідженням для держави за межами країн великої двадцятки. Воно
засвідчило, що вже 2017 року відкриті дані принесли понад $700 млн. Якщо
рух за відкриті дані й далі набиратиме обертів в Україні, ця цифра може
зрости до $1,14 млрд, або 0,92 % ВВП країни завдяки сукупності прямих та
непрямих впливів.
Відкриті дані та економічне зростання
Відкриті дані допомагають споживачам ухвалювати кращі рішення,
даючи їм доступ до повнішої інформації про ринок. Так, tabletki.ua дає змогу
споживачам порівнювати ціни на препарати в різних аптеках. Відкриті дані
дають можливість створити нові товари та послуги. Скажімо, EasyWay надає
інформацію про маршрути громадського транспорту в українських містах,
а Opendatabot – сервіс моніторингу реєстраційних даних українських
компаній та судового реєстру для контролю контрагентів. За допомогою
відкритих даних бізнес і Уряд можуть знаходити нові способи підвищувати
ефективність, приміром, завдяки доступу до системи державних
закупівель Prozorro.
Що робить уряд для посилення економічного впливу
За методологією класифікації зрілості країн у сфері відкритих даних
Європейської комісії, Україна належить до групи «Послідовників», як і інші
країни ЄС – Польща, Німеччина, Італія та Литва. Вони успішно розробили
базову політику відкритих даних, хоча в них ще й досі існують обмеження у
використанні цих даних. Україна прагне стати лідером у регіоні. Так, вона є
першою країною в пострадянському просторі, яка приєдналась до Open Data
Charter, міжнародної ініціативи, що поширює найкращі практики у сфері за
принципом Open by Default.
Державне агентство з питань електронного урядування модернізує
Національний портал відкритих даних, що має стати єдиною точкою входу
для бізнесу, де можна знайти будь-які доступні відкриті дані. Кабінет
Міністрів затвердив оновлену Постанову 835 в грудні 2017 року, що вдвічі
збільшує кількість наборів, які мають бути опубліковані у форматі відкритих
даних. Список наборів був сформований із залученням бізнесу та стартапспільноти. Уряд щорічно проводить національний конкурс Open Data
Challenge та інвестує в проекти на основі відкритих даних.
Виклики для українського уряду
Щоб стати лідером, уряд має сприяти використанню відкритих даних та
розвивати саме економічний потенціал. По-перше, це налагодження
ефективної системи зворотного зв’язку з користувачами, щоб краще розуміти

Блоги та соціальні мережі

51

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

1 – 31 травня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
їхні потреби. По-друге, якість відіграє ключову роль. Для цього потрібно
покращити і стандартизувати процес збору даних, а також сфокусуватись на
внутрішньому управлінні ними, що полегшить публікацію більшої кількості
якісних даних.
Щоб зробити їх придатнішими для використання, більше наборів треба
публікувати у машиночитаних форматах, а також регулярно оновлювати. Це
допоможе знизити витрати компаній на обробку даних, і таким чином вони
стануть цінним матеріалом. Ще одним завданням є впровадження індикаторів
оцінки відкритих даних на рівні центральних та місцевих органів влади для
того, щоб зрозуміти, як окремі органи відкривають дані та спонукають бізнес
їх використовувати. Економічний вплив відкритих даних уже є реальністю в
Україні, і ми маємо максимізувати його (Мільярд для економiки: навіщо
Україні
відкриті
дані.
Блог
Катерини
Оніліогву
//
https://nv.ua/ukr/techno/technoblogs/navishcho-ukrajini-vidkriti-dani2467502.html. – 2018. – 03.05).
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Інфографіка
17 міст України використали рекомендації Transparent cities завдяки
чому піднялися у Рейтингу прозорості 100 найбільших міст України.
Рейтинг прозорості міст – це дослідження, що оцінює кількість
проактивно наданої інформації громадянам, якість превентивних заходів з
боротьби з корупцією та відкритість влади по відношенню до громадян,
укладене українським представництвом міжнародної антикорупційної
мережі Transparency International спільно
з Transparency International Словаччина та Інститутом Політичної Освіти.
Окрім місця в Рейтингу міста також отримали рекомендації у 13 основних
сферах відповідальності місцевої влади.
Станом на 25 травня 2018 року рекомендації впроваджено наступними
містами: Маріуполь (1 місце в оновленому рейтингу, далі так само), Покров
(2 місце), Львів (3 місце), Дрогобич (4 місце), Житомир (6 місце), Бахмут 8
місце), Боярка (15 місце), Чорноморськ (16 місце), Енергодар (17 місце),
Дніпро (20 місце), Мелітополь (21 місце), Краматорськ (23 місце), Черкаси
(25 місце), Біла Церква (26 місце), Суми (33 місце), Ужгород (40 місце),
Сєвєродонецьк (58 місце).
Міста, що не впроваджують рекомендації відповідно опустились вниз в
загальному Рейтингу.

Два міста, які не були включені в Рейтинг доєдналися до оцінювання
прозорості – Тростянець та Пирятин. Наразі міста знаходяться на 77 та 95
місцях відповідно, проте у команді проекту впевнені, що це лише питання
часу.
Інфографіка
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Остаточні результати вимірювання будуть представлені восени 2018
року, коли міста будуть повторно проінспектовані на рахунок прозорості та
відкритості, а наразі у міст є шанс скористатися рекомендаціями та
покращити свої позиції (Міста України стають прозорішими разом з
Transparent
Cities
//
https://ti-ukraine.org/news/mista-ukrainy-staiutprozorishymy-razom-z-transparent-cities. – 2018. – 25.05).
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Зарубіжний досвід
Ежедневный налог на пользование Facebook, WhatsApp, Viber и
Twitter введен в Уганде. Пользователи обязаны платить 200 угандийских
шиллингов в день ($0,05). Такой закон принял парламент республики.
Президент страны Йовери Кагута Мусевени считает, что так можно
«остановить распространение сплетен» в интернете.
Закон вступает в силу с 1 июля 2018 года и по словам министра
финансов Уганды Матиа Касайя, «не направлен на ограничение
интернета».
Якобы средства от налога пойдут на расширение электроснабжения,
чтобы граждане «могли еще чаще наслаждаться социальными сетями»
(Первая
страна
в
мире
ввела
налог
на
соцсети
//
https://digital.report/pervaya-strana-v-mire-vvela-nalog-na-sotsseti. – 2018. –
31.05).
Партисипаторный подход в современном виде реализуется в
Хельсинки с 2012 года: первыми были инициативы в сфере музеев и
сети городских велосипедов.
Недавно
город
представил
новую
модель
взаимодействия,
направленную на обеспечение постоянного диалога между городом и его
жителями.
Чтобы обеспечить отражение разнообразных потребностей людей в
новой модели взаимодействия, было проведено исследование по теме
отношений с жителями, общественными организациями и деловыми кругами
Хельсинки.
По результатам исследования было были выявлены три
основополагающих принципа взаимодействия: во-первых, опираться на
опыт сообщества, во-вторых, повышать возможность людей жить свободной
жизнью и делать выбор, и в-третьих, сделать участие более равномерным по
всему городу с точки зрения доступа и расширения возможностей уязвимых
групп.
Также было выявлено, что взаимодействие должно начинаться с самого
старта проекта – на этапе выявления проблемы, когда граждане чувствуют,
что могут действительно определять дальнейшую судьбу места, в котором
живут.
На следующем этапе для обучения штата администрации новому
подходу была разработана игра для сотрудников. Целью этой интерактивной
настольной игры было призвать городской персонал творчески мыслить о
том, как они могут выстроить диалог с гражданами, без каких-либо
предопределенных стратегий или методов. В игре обычно участвуют
команды из 10-15 игроков, она состоит из четырех этапов.
Зарубіжний досвід
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Первый этап начинается с оценки ситуации взаимодействия и групп
заинтересованных сторон и направлен на то, чтобы четко понять, кто
участвует и каковы их интересы.
На втором этапе участники оценивают методы взаимодействия, которые
использовались в прошлом, пытаясь определить, что сработало, а что нет.
Третий этап включает в себя набор флеш-карт, описывающих различные
инструменты взаимодействия и обратной связи, которые помогают
участникам воплощать свои идеи в жизнь.
Заключительный этап игры включает в себя выбор до трех новых
методов для тестирования в качестве потенциальных решений выявленных
проблем.
Этот процесс контролируется обученным модератором, который
обеспечивает формулирование и фиксацию информации о выбранных
методах участия в план действий. Для проведения игры требуется от 90 до
120 минут. Такие интерактивные обучающие игры получили положительную
обратную связь от пользователей на всех уровнях и позволили привить
новый подход к городскому управлению (Формирование городской среды
Хельсинки: вовлеченность граждан // http://open.gov.ru/infopotok/5517662.
– 2018. – 31.05).

Министерство внутренней безопасности США (Department of
Homeland Security, DHS) опубликовало в минувшую пятницу директиву
18-02, имеющую целью усилить защиту особо важных информационных
активов правительства от кибератак.
Особо важным активом, в соответствии с другой директивой
DHS, считается «конфиденциальная информация и системы поддержки
важнейших государственных сервисов».
Согласно директиве федеральные агентства должны в течение 30 дней с
момента вступления документа в силу (с 7 мая) представить DHS
актуализированный список их ценных активов, с указанием приоритетных
ресурсов. Также им необходимо в течение недели назначить в агентстве
лицо, отвечающее за координацию действий с DHS.
Дополнительно ряд агентств, определяемых Счѐтной палатой (Office of
Management and Budget, OMB), обязаны предоставить DHS возможность
провести работу по оценке рисков и уязвимостей, после чего устранить
обнаруженные проблемы в течение 30 дней с момента оповещения о них.
В случае неисполнения предписаний или затягивания сроков DHS будет
разбираться напрямую с руководителями агентств, говорится в документе.
Новая директива замещает аналогичную, выпущенную в июне 2016
года, и устанавливает более жѐсткие правила проверки безопасности (Вика
Рябова Американское министерство внутренней безопасности
выпустило директиву об усилении защиты особо ценных даннях //
http://d-russia.ru/amerikanskoe-ministerstvo-vnutrennej-bezopasnosti-vypustilodirektivu-ob-usilenii-zashhity-osobo-tsennyh-dannyh.html. – 2018. – 30.05).
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Власти штата Делавэр, США приступают к тестированию
«мобильных» водительских прав.
Пилотный проект под эгидой Департамента автотранспорта Делавэра
продлится 6 месяцев. В нем примут участие около 200 государственных
служащих, которые будут тестировать возможности электронных
водительских прав через смартфон.
Губернатор штата Джон Карни (John Carney) отметил, что проект
позволит определить наиболее эффективные способы предоставления услуг
для граждан. Технология будет проверяться в реальной жизни, чтобы
выявить существующие проблемы и позволить штату решить их до запуска
основного проекта, к которому будут подключены уже 800 000 человек
(Делавэр тестирует проект «мобильных» водительских прав //
http://open.gov.ru/infopotok/5517654. – 2018. – 29.05).
В Беларуси продолжается плановая модернизация системы
государственного управления. Переход на электронную форму
регистрации пропусков произошел в пограничной службе страны.
Председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо:
«В недалеком будущем мы планируем отказаться от пропусков на
бумажных носителях и перевести эти административные процедуры в
электронный вид. Работаем над упрощением порядка пребывания в
погранзоне, в частности, над расширением перечня документов на право
нахождения на режимной территории для граждан Беларуси и над
изменением порядка транзита. Мы планируем добавить к перечню
водительское, служебное удостоверения, военный билет и некоторые
другие».
«Кроме того, будет предусмотрен транзит к исключенным из
пограничной зоны санаториям и другим местам массового отдыха без
получения пропусков. Это создаст удобство и туристам, и нашим гражданам»
(В Беларуси ввели систему электронных пропусков на границе //
https://digital.report/v-belarusi-vveli-sistemu-elektronnyih-propuskov-nagranitse. – 2018. – 25.05).
О необходимости цифровой трансформации госуправления в Беларуси
заявил премьер-министр Андрей Кобяков.
Он считает, что внедрение цифровых технологий должно повысить
эффективность производства, обеспечить конкурентоспособность продукции.
В результате цифровой трансформации системы госуправления
необходимо создание гибкого и эффективного механизма для реализации
основных функций современного государства: охраны здоровья,
поддержания международного уровня системы образования и науки,
обеспечения безопасности и юридической защиты населения, эффективного
управления
государственной
собственностью
и
повышения
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конкурентоспособности национальной экономики. Для достижения этой цели
необходимо модернизировать технологию принятия решений и методы
управления (В Беларуси планируется цифровая трансформация
госуправления
//
https://digital.report/v-belarusi-planiruetsya-tsifrovayatransformatsiya-gosupravleniya. – 2018. – 24.05).

Президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать
пользователей, тем самым не позволяя им комментировать Twitterаккаунт президента, постановил федеральный суд Манхэттена в среду.
Подобная блокировка антиконституционна и нарушает Первую
поправку, говорится в решении суда.
«Хотя мы должны признавать и учитывать права президента,
обеспеченные Первой поправкой, он не может использовать эти права для
ущемления таких же прав тех, кто его критикует», – резюмировала в своем
постановлении судья. Аккаунт президента США является общественным
пространством. Несмотря на то, что заблокированный пользователь может
читать сообщения в Twitter-аккаунте Трампа, он лишается возможности
непосредственно обратиться к президенту, добавила она.
Иск против многочисленных блокировок Трампом пользователей Twitter
подал Институт Первой поправки имени Найтов (Knight First Amendment
Institute) в июле прошлого года (Вика Рябова Суд постановил, что Трамп
не может блокировать пользователей в своѐм Twitter // http://drussia.ru/sud-postanovil-chto-tramp-ne-mozhet-blokirovat-polzovatelej-vsvoyom-twitter.html. – 2018. – 24.05).
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев:
С 1 января 2019 года в Казахстане вводится система обязательной
идентификации всех абонентов сотовой связи.
Ранее идентифицировать абонентов планировалось по специальному
техническому коду устройства.
Тем не менее, практика показала, что IMEI-код не позволяет
идентифицировать владельца устройства. Для того, чтобы новая норма
работала на практике в полном объеме, необходима привязка IMEI-кода
устройства к ИИН и номеру абонентов. Таким образом, пользователю услуг
связи необходимо будет зарегистрировать свои устройства до конца 2018
года, так как с 1 января 2019 года незарегистрированным абонентам услуги
оказываться не будут (С 1 января в Казахстане нельзя будет пользоваться
мобильной связью приватно // https://digital.report/s-1-yanvarya-vkazahstane-nelzya-budet-polzovatsya-mobilnoy-svyazyu-privatno. – 2018. –
24.05).
Договор о поставке оборудования и программного обеспечения для
изготовления в Белоруссии биометрических документов подписан в
минувшую пятницу республиканским научно-техническим унитарным
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предприятием «Криптотех» департамента государственных знаков
министерства финансов Белоруссии c консорциумом Emperor
Technology (Китайская Народная Республика) и X Infotech (Латвийская
Республика). Об этом говорится на сайте белорусского министерства
внутренних дел (МВД).
Консорциум Emperor Technology и X Infotech стал победителем
конкурса по выбору поставщика оборудования и программного обеспечения,
необходимого для функционирования системы сбора, обработки и хранения
биометрических и идентификационных данных, персонализации и выдачи
биометрических документов, сказано в сообщении.
С 2016 года в стране реализуются мероприятия по внедрению
биометрических документов и созданию белорусской интегрированной
сервисно-расчетной системы. Системным координатором по внедрению и
эксплуатации таких документов является МВД.
Как сказано в сообщении, в стране предполагается введение
идентификационной
карты
в
качестве
внутреннего
документа,
удостоверяющего личность, а также биометрического паспорта в качестве
документа для выезда за границу. Также планируется создание единой
системы идентификации физических лиц, «основанной на максимально
возможном охвате всех слоев населения».
Выдачу биометрических документов предполагается начать в 2019 году.
Процесс будет идти планомерно, обязательной массовой замены паспорта
гражданина Республики на такие документы не предусмотрено. Ранее
выданные паспорта будут оставаться действительными до окончания срока
их действия, в том числе и для выезда за пределы страны (Биометрические
паспорта для Белоруссии изготовят специалисты из Китая и Латвии //
http://d-russia.ru/biometricheskie-pasporta-dlya-belorussii-izgotovyatspetsialisty-iz-kitaya-i-latvii.html. – 2018. – 21.05).

Победителями
белорусского
полуфинала
ежегодного
Международного конкурса инновационных проектов «Евразийские
цифровые платформы» стали четыре разработки. Это цифровая система
ранней диагностики заболеваний легких «Легкое дыхание», решение для
упрощения экспортно-импортных расчетов и привлечения финансирования
«Евразийская факторинговая платформа», система сертификации товаров,
услуг, процессов «СертЧейн» и проект «ПР Образование», призванный
формировать у детей устойчивую привычку к процессу обучения. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы Евразийской экономической комиссии
в минувшую пятницу.
Победители полуфинала смогут принять участие в финале конкурса,
который состоится в конце октября в рамках Международного выставочного
форума «Евразийская неделя» в Ереване.
Полуфинал конкурса состоялся 16-17 мая на XXV Международном
форуме по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2018.
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Открывая полуфинал член коллегии (министр) по внутренним рынкам,
информатизации,
информационно-коммуникационным
технологиям
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян пожелала
всем участникам конкурса сохранить веру в идеи, которые они заложили в
свои проекты.
Участие в конкурсе «Евразийские цифровые платформы» приняли 29
компаний из Белоруссии. 25 проектов вышли в отборочный тур, 11 – в
полуфинал. Оценивали заявки более 100 членов Экспертной площадки и
жюри конкурса – венчурные инвесторы, представители науки и бизнеса по
вопросам цифровой экономики, чиновники из всех стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), представители ЕЭК. По итогам этой
экспертной работы победителями по Республике Беларусь были признаны
проекты «Легкое дыхание», «Евразийская факторинговая платформа»,
«СертЧейн» и «ПР Образование».
Проект «Легкое дыхание» направлен на создание цифровой платформы
для массовой дистанционной диагностики легких. Он предусматривает
производство телемедицинских гаджетов для комфортного исследования
вентиляции и кровотока легких, создание мобильных приложений для
визуализации и телетрансляции персональных данных, проектирование сети
цифровых платформ для массового сбора и обработки данных по регионам
ЕАЭС, организацию web-сервиса по оказанию консультаций и медицинской
помощи нуждающимся. В числе ближайших задач руководитель проекта,
к.т.н. Валентин Ярмолинский видит создание пульмогаджета с функциями
web-коммуникации (Bluetooth, WiFi, iOT) и голосового помощника,
разработка алгоритмов и программ автоматической обработки и
интерпретации электрофизиологических сигналов.
Проект «Евразийская факторинговая платформа» предусматривает
создание цифровой интеграционной платформы развития и финансирования
взаимной торговли государств – членов ЕАЭС. Решение обеспечивает
полный цикл и прослеживаемость всех стадий цифровой сделки между
поставщиком и покупателем, поддерживает как внутренний, так и
трансграничный факторинг, ускоряет операции, снижает риски поставщиков
и позволяет им быстро пополнять оборотный капитал. Основатель проекта,
к.э.н. Василий Углов отметил, что «Евразийская факторинговая платформа»
не нацелена на получение прибыли: в качестве источника доходов для
поддержания ее работы и развития предполагается комиссия в 0,03 % с
каждой транзакции.
Проект «СертЧейн» представляет собой web-платформу для быстрой
сертификации продуктов, услуг и процессов с интеграцией в блокчейн для
защиты подлинности, хранения и исключения подделки сертификатов. Он
предусматривает интеграцию процессов сертификации с цепочками
поставок, обеспечивает взаимодействие регуляторов и субъектов
хозяйствования. Проект реализуется командой компании «Изи-Штандарт», у
которой – пятилетний опыт евразийской и международной сертификации. По
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словам CEO проекта Андрея Цыгана, новая платформа «СертЧейн» сейчас
находится в стадии разработки и тестирования. За 2018 год в нее планируется
вовлечь не менее 70 пилотных проектов, 100 аудиторов и 30
сертифицирующих органов.
Проект «ПР Образование» представляет собой производство «умных
планшетов», позволяющих привить ребенку устойчивую привычку к
процессу обучения, защитить от неблагоприятного влияния интернета и
позаботиться о детском здоровье. Каждый планшет при помощи нейронных
сетей, искусственного интеллекта и программы распознавания лиц
устанавливает возраст, пол, эмоции ребенка, определяет интерес,
проявляемый им к контенту, и позволяет оптимально подбирать и
фильтровать его. При этом контролируется безопасная дистанция просмотра,
обеспечиваются дистанционное управление и мониторинг действий ребенка
родителями. Как сообщил соучредитель проекта Сергей Курьян, к
настоящему времени подписано 15 соглашений о намерениях приобрести
5000 планшетов. Первую партию планшетов предполагается выпустить во
втором квартале 2018 года.
Ежегодный Международный конкурс инновационных проектов
«Евразийские
цифровые
платформы»
организован
Евразийской
экономической комиссией. Он призван выявить компании и проекты,
способные внести значимый вклад в развитие цифровой среды
взаимодействия на основе интегрированной информационной системы ЕАЭС
с учетом реализации Основных направлений цифровой повестки Союза. На
участие в конкурсе уже подано более 250 заявок из всех стран ЕАЭС.
Полуфиналы проходят на ведущих деловых форумах в каждом из
государств-членов, сказано в сообщении (Определены финалисты конкурса
«Евразийские цифровые платформы» в Белоруссии // http://drussia.ru/opredeleny-finalisty-konkursa-evrazijskie-tsifrovye-platformy-vbelorussii.html. – 2018. – 21.05).

В средней школе №11 города Ханчжоу (Китай) установили в
качестве эксперимента «умную» систему наблюдения за поведением
учеников, оснащенную видеокамерами и программой для распознавания
лиц.
Система способна оценивать выражения лиц учащихся, включая гнев,
скуку, удивление и радость. Она немедленно оповещает учителя, когда
ученик отвлекается от занятий и, само собой, сообщает об отсутствующих в
классе.
Хотя изначально система рассчитана на анализ поведения учеников, с еѐ
помощью можно оценить и работу учителя – по тому, как дети реагируют на
его урок. Один из учеников отметил, что знание о том, что класс находится
под наблюдением, мобилизует внимание и помогает «по крайней мере не
заснуть во время занятий».
Зарубіжний досвід

61

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

1 – 31 травня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
Несмотря на то, что в сетевых обсуждениях инновация оценивается
негативно, школа во время летних каникул планирует установить эту
систему во всех классах (Вика Рябова Систему, следящую за поведением
учеников на уроках, установили в китайской школе // http://drussia.ru/sistemu-sledyashhuyu-za-povedeniem-uchenikov-na-urokahustanovili-v-kitajskoj-shkole.html. – 2018. – 18.05).

В мае 2018 года стало известно о начале перехода Австралии на
цифровые водительские права. Почти через три года после того, как было
впервые объявлено о планах по выпуску электронных удостоверений
водителя, правительство Нового Южного Уэльса сообщило об одобрении
законопроекта, разрешающего автомобилиста показывать свои права с
помощью приложения для смартфонов.
По словам министра финансов штата Виктора Доминелло (Victor
Dominello), несмотря на задержку, этот законопроект – первый подобный в
Австралии, хотя Южная Австралия технически ввела факультативное
использование цифровых прав в ноябре 2017 года. Позже планируется запуск
цифровых прав в других австралийских штатах.
Смартфоны стали фактически кошельками, и мы используем передовые
технологии, чтобы водители могли пользоваться цифровыми правами
повседневно.
Внедрение
законопроекта
произошло
после
проведения
крупномасштабных испытаний в Даббо с участием 1400 водителей в период
с октября 2017 года по февраль 2018-го, которые прошли с большим
успехом. Отмечается, что удовлетворенность водителей этим проектом
составила 83 %.
Цифровые водительские права можно будет оформить с помощью
приложения Service NSW, начиная с 2019 года, но конкретная дата запуска не
называется.
По мнению правительства Нового Южного Уэльса, цифровые права
повысят безопасность и уменьшат количество подделок по сравнению с
физическими аналогами, а также позволят пользователям предоставлять
удостоверение личности для входа в клубы или при проверке на дорогах.
Несмотря на то, что будут доступны цифровые версии водительских
прав, их использование является необязательным, и традиционные бумажные
права по-прежнему будут выпускаться – по крайней мере, какое-то время
(Цифровые водительские права // http://www.tadviser.ru/index.php. – 2018. –
18.05).
В Беларуси могут быть введены электронные трудовые книжки.
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич:
«Мы отрабатываем сегодня вопрос, изучаем, как переходить на
электронные трудовые книжки».
Автоматизация призвана упростить жизнь граждан.
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Благодаря новому подходу можно будет улучшить сбор сведений о
белорусах, работающих за рубежом. Они смогут считаться занятым в
экономике на основании уведомлений в онлайн.
Министр отметила, что для этого будут разработаны специальные
сайтаы.
Доказать свою активную трудовую историю через интернет можно
будет предоставив трудовой договор или справку о зарплате (В Беларуси
могут ввести электронные трудовые книжки // https://digital.report/vbelarusi-mogut-vvesti-elektronnyie-trudovyie-knizhki. – 2018. – 17.05).

Сенат США проголосовал в среду за сохранение правил сетевого
нейтралитета и за отмену решения Федеральной комиссии по связи
(Federal Communications Commission, FCC) об изменении правил.
Голоса разделились: 52 высказались «за» и 47 «против». Как пишет
Reuters, закон США позволяет Конгрессу отменить регулирующие действия
простым большинством голосов, но неясно, будет ли Палата представителей
США голосовать по представленному документу (Конгресс состоит из двух
палат – Сенат и Палата представителей). Белый дом ранее заявил, что
возражает против отмены распоряжения FCC.
Представитель сенатора Майкла Дойла (Mike Doyle) сообщил, что в
четверг начнут предприниматься усилия, чтобы заставить голосовать Палату
представителей по представленному законопроекту об отмене решения FCC.
Принцип сетевого нейтралитета предполагает, что интернет-провайдеры
не должны предоставлять преимущества какому-либо виду контента,
заключая соглашения со сторонними компаниями о предоставлении
приоритета их материалам, или, напротив, ограничивать передачу какихлибо данных – например, «тяжѐлый» контент в P2P-сетях.
Этот принцип был введен самой же FCC в 2015 году при президентстве
Барака Обамы. В январе 2017 президент США Дональд Трамп назначил
председателем FCC Аджита Пая (которого американские СМИ называют
ярым противником политики сетевого нейтралитета), и к декабрю 2017 года
комиссия развернулась на 180 градусов, заявив, что отмена сетевой
нейтральности должна «повысить прозрачность Сети для защиты
пользователей», а также «стимулировать инвестиции и инновации» и
«усилить конкуренцию». Новый план действий был назван Restoring Internet
Freedom Order (Татьяна Костылева Сенат США проголосовал против
отмены
сетевого
нейтралитета
//
http://d-russia.ru/senat-sshaprogolosoval-protiv-otmeny-setevogo-nejtraliteta.html. – 2018. – 17.05).
Исследователи Саутгемптонского университета помогут повысить
доступность более чем 800 тысяч наборов данных со всей Европы в
рамках трехлетнего контракта при поддержке Европейской комиссии.
Эксперты по открытым данным Факультета Электроники и
Компьютерной науки будут работать в сотрудничестве с консорциумом,
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работающим над Порталом открытых данных Европы – платформой, которая
собирает мета-данные 34 стран.
Продление контракта стоимостью несколько миллионов евро сделает
возможным постоянное развитие портала наряду с исследованиями в области
экономики даннях (Ученые Саутгемптонского университета повысят
доступность открытых данных // http://open.gov.ru/infopotok/5517638. –
2018. – 16.05).

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник приказ,
предусматривающий
расширение
прав
IT-директоров
(CIO)
федеральных агентств.
По большей части документ реализует пожелания федерального CIO
Сюзетт Кент (Suzette Kent), высказанные в начале мая: IT-директора в
госсекторе наделяются правами на найм сотрудников, получают
возможность прямого контакта с руководством агентства, обретают
полномочия на более тесное сотрудничество с другими агентствами и т.д.
Также приказ предписывает сделать CIO «голосующими членами
советов IT-управления на уровне структурных подразделений». Управлению
кадрами (Office of Personnel Management) приказано направить в руководства
агентств своих представителей, чтобы организовать процесс прямого найма
квалифицированных кандидатов на должности CIO, проследить, чтобы
контракты с ними заключались на четырехлетний период, и чтобы таких
сотрудников не переводили на «неайтишные» позиции.
Официальные лица, комментируя приказ, отмечают, что Трамп
привносит лучшие бизнес-практики в традиции госуправления – и что этот
документ является «фундаментальным шагом» на пути к технологической
трансформации госструктур. Недостаточные полномочия CIO до сих пор
являются одной из главных проблем, тормозящих этот процесс, в том числе
реализацию закона о реформировании процесса закупок в сфере IT (Federal
IT Acquisition Reform Act, FITARA). Отмечается также, что активизация
сотрудничества агентств также повысит активность использования
общекорпоративных служб – особенно электронной почты и облачных
сервисов (Вика Рябова Трамп расширил полномочия государственных CIO
// http://d-russia.ru/tramp-rasshiril-polnomochiya-gosudarstvennyh-cio.html. –
2018. – 16.05).
В Великобритании с 10 мая вступил в силу закон, устанавливающий
новые
повышенные
требования
по
защите
критической
инфраструктуры; руководителям компаний из сферы здравоохранения,
водоснабжения, энергетики, транспорта и цифровой инфраструктуры
рекомендовано убедиться, что их организации надежно защищены от
кибератак.
Все вышеперечисленные компании теперь обязаны сообщать регулятору
о нарушении целостности сетей и выходе сетей из строя в течение 72 часов.
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За нарушение этого правила им грозит штраф до 17 миллионов фунтов
стерлингов.
Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при GCHQ
(Government Communications Headquarter; Центр правительственной связи) с
начала своего основания в октябре 2016 года отреагировал на 950 значимых
инцидентов, включая WannaCry. Новый закон призван помочь уменьшить
количество кибератак, затрагивающих Британию.
Документ дает регуляторам власть проводить проверки компаний,
работающих в «критических индустриях», знакомиться с их планами по
киберзащите, при необходимости – давать инструкции по усилению
кибербезопасности, а также налагать серьезные штрафы при их
неисполнении.
В законе также описываются другие угрозы КИ, такие как отказы
«железа» и аварии систем жизнеобеспечения.
Регулятором, которому следует рапортовать о киберинцидентах,
назначен NCSC. Центр также будет посредником при подобных контактах
между Британией и странами Евросоюза. NCSC уже разработал «14
принципов кибербезопасности» и опубликовал руководство-поддержку для
операторов критических сервисов (Вика Рябова Усиленные требования по
защите критической инфраструктуры вступили в силу
в
Великобритании
//
http://d-russia.ru/usilennye-trebovaniya-po-zashhitekriticheskoj-infrastruktury-vstupili-v-silu-v-velikobritanii.html. – 2018. – 14.05).

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен (Kirstjen
Nielsen) заявила на этой неделе во время слушаний в Сенате, что еѐ
ведомство будет добиваться запрета на использование ПО «Лаборатории
Касперского» не только в правительственных организациях, но и в
компаниях, получающих государственные заказы.
Нельсен сделала это заявление, отвечая на вопрос сенатора Джоан Шаин
(Jeanne Shaheen), которая ранее настаивала на удалении софта ЛК из
государственных учреждений. К настоящему времени это сделано,
подтверждает министерство внутренней безопасности.
Пока неясно, как чиновники из министерства внутренней безопасности
смогут воздействовать на компании–контрагенты правительственных
учреждений, чтобы добиться от них отказа использовать продукты ЛК. Мер
воздействия на поставщиков, впрочем, нет. Некоторые компании вообще не
знают, что за софт у них установлен, говорит Нильсен, и угрожает
компаниям, использующим продукты ЛК, «серьѐзными последствиями».
Нильсен представила Сенату последнюю информацию о системах
защиты – Continuous Diagnostics and Mitigation (CDM) и EINSTEIN, –
разрабатываемых для защиты государственных сетей. Она сказала, что обе
программы требовали крупных предварительных инвестиций, но они
«развились и работают», и сейчас министерство готовит их к массовому
применению (Министерство внутренней безопасности США требует
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зачистки «Касперского» у господрядчиков // http://d-russia.ru/ministerstvovnutrennej-bezopasnosti-ssha-trebuet-zachistki-kasperskogo-ugospodryadchikov.html. – 2018. – 11.05).

Южнокорейский
телеком-регулятор
(Korea
Communications
Commission) заявил, что обновит приложение Cyber Security Zone,
предназначенное для предотвращения зависимости подростков от
смартфонов: приложение будет блокировать телефон, если пользователь
станет набирать сообщение на ходу.
Смартфон будет заблокирован, если его владелец сделает более пяти
шагов, печатая текст. По мнению регулятора, это поможет снизить
количество инцидентов на дорогах, заставив пешеходов обращать внимание
на то, что происходит вокруг, а не на экране смартфона. В комиссии даже
придумали специальное слово для чрезмерно увлеченных своим устройством
пользователей – «smombies», производное от «зомби» и «смартфон».
По данным министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи,
число несчастных случаев на дорогах, связанных со смартфонами,
увеличилось в два раза за последние пять лет, 40 % из них произошло с
участием тинейджеров младше 20 лет. Комиссия добавляет, что большинство
инцидентов случается в промежутке от 15 до 17 часов – когда подростки
возвращаются из школы, уткнувшись в свои смартфоны. После обновления
приложения для детей регулятор намерен разработать подобные сервисы и
для взрослых, пишет агентство (Вика Рябова В Южной Корее решили
запретить подросткам печатать сообщения на ходу // http://d-russia.ru/vyuzhnoj-koree-reshili-zapretit-podrostkam-pechatat-soobshheniya-na-hodu.html.
– 2018. – 10.05).
В Беларуси в общем доступе появилась государственная база
проведенных технических осмотров автомобилей. Это подтверждает
готовность к внедрению в стране глобальной автоматизированной системы
контроля состояния транспорта.
Государственная база доступна пока только в тестовом виде. Причем,
оформление ресурса напоминает специальный сервис, который позволит
получить информацию о технической готовности автомобиля. Официального
анонса запуска такого государственного электронного портала еще не было.
По информации белорусских медиа, база данных сейчас проходит
тестирование. При этом статус ее открытости пока не определен. Скорее
всего база будет закрыта и использоваться только специальными службами
для автоматического контроля на дорогах (В Беларуси в интернет утекла
государственная база технического осмотра авто // https://digital.report/vbelarusi-v-internet-utekla-gosudarstvennaya-baza-tehnicheskogo-osmotra-avto.
– 2018. – 08.05).
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Более 50 ведущих технологических компаний и организаций в конце
апреля заключили с правительством Великобритании договор (Artificial
intelligence Sector Deal) о развитии технологий искусственного
интеллекта; вложения в организованный для этого целевой фонд,
создаваемый на средства правительства, индустрии и академического
сообщества, составят до 0,95 миллиарда фунтов стерлингов.
Как говорится в документе, индустриальная стратегия зиждется на пяти
основаниях: идеи; люди; инфраструктура; бизнес-среда; территории.

Основы индустриальной стратегии – версия правительства Британии.
Соглашение описывает главные вызовы, которые на сегодняшний день
стоят перед Британией, и преодоление которых даст стране будущее
индустриальное лидерство:
- искусственный интеллект и экономика данных («мы выведем
Соединенное королевство в авангард ИИ и революции данных»);
- будущее за мобильностью («мы станем мировым лидером в методах
доставки людей, товаров и сервисов»);
- «чистый» экономический рост («мы максимизируем преимущества
британской индустрии благодаря повсеместному обращению к «чистой»
технологии»);
- стареющее общество («мы направим инновационные силы на помощь
нуждам стареющего населения»).
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Также в документе перечислены ключевые направления движения и
целевые показатели по каждой из стратегических задач. В кратком
изложении это выглядит так.
Идеи:
- довести инвестиции в научно-исследовательские и R&D до 2,4 %
валового внутреннего продукта к 2027 году;
- увеличить ставки налога на R&D с 11 % до 12 % (расходы по этой
статье подлежат учѐту при налоговых вычетах, так что компании не
пострадают, а рост ставки облегчит исследователям доступ к деньгам);
- инвестировать 725 миллионов фунтов в программы фонда «вызовов
индустриальной стратегии» (Industrial Strategy Challenge Fund).
Люди:
основать
систему
технического
образования,
способную
конкурировать с лучшими в мире;
- инвестировать дополнительные 406 миллионов фунтов в
математическое, IT- и техническое образование, чтобы восполнить нехватку
научных, технологических, инженерных и математических кадров;
- создать новую схему переподготовки для поддержки людям,
занимающимся переобучением – начать с инвестирования 64 миллионов
фунтов в разработку цифровых и конструкторских обучающих курсов.
Инфраструктура:
- увеличить инвестиционный фонд National Productivity Investment Fund,
поддерживающий транспортную, жилищную и цифровую инфраструктуры,
до 31 миллиарда фунтов;
- поддержать разработку электромобилей, инвестировав 400 миллионов
в инфраструктуру зарядных станций, и выделить ещѐ 100 миллионов на
гранты разработчикам «подключѐнных» автомобилей;
- ускорить развитие цифровой инфраструктуры с помощью
государственных инвестиций в размере более 1 миллиарда фунтов, включая
176 миллионов на построение 5G-сетей и 200 миллионов – на разворачивание
в регионах оптоволоконных сетей.
Бизнес-среда:
- запустить и развернуть программы частно-государственных партнѐрств
– для увеличения производительности различных секторов экономики
(сначала – в медико-биологической области, конструировании, ИИ и на
беспилотном транспорте);
- привлечь более 20 миллиардов фунтов в инновационные и
многообещающие бизнесы, в том числе с помощью основания нового
инвестфонда на 2,5 миллиарда фунтов в British Business Bank (управляется
государством – ред.);
- наладить процедуру анализа инициатив, которые могут быть наиболее
эффективными для повышения продуктивности и роста предприятий малого
и среднего бизнеса.
Территории:
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- согласовать локальные индустриальные стратегии, построенные на
местных мощностях и потенциальных экономических возможностях;
- создать новый фонд трансформации городов (Transforming Cities fund)
на 1,7 миллиарда фунтов, которые будут направлены на развитие городского
транспорта, поднимающего продуктивность городов за счѐт улучшения связи
между их районами;
- выделить 42 миллиона фунтов на пилотный проект по повышению
квалификации преподавателей в отстающих регионах.
Детальные описания целей и показателей включают, например,
дополнительное учреждение 200 докторских стипендий в сфере ИИ и
смежных дисциплин в год (между 2020 и 2021 гг.); инвестирование 93
миллионов фунтов в фонд вызовов индустриальной стратегии – конкретно в
программу создания роботов и ИИ для работы в экстремальных условиях;
довести покрытие суперскоростным Интернетом в стране до 95 % и т.д.
Для каждой цели документ расписывает задачи для правительства и для
индустрии, также указано, какие вложения в развитие ИИ в Британии делают
мировые лидеры в данной сфере; среди которых – американские Google и
Amazon, французская Element AI, Ironfly Technologies из Гонконга и др.
(Завтрашняя экономика Британии – план правительства // http://drussia.ru/zavtrashnyaya-ekonomika-britanii-plan-pravitelstva.html. – 2018. –
04.05).

Пять документов сможет заменить блокчейн-удостоверение, которое
планируют ввести в Казахстане.
Отказаться от документов возможно благодаря приложению «Азамат»,
которое позволит гражданам получить оцифрованные аналоги таких
документов, как удостоверение личности, водительское удостоверение,
техпаспорт на машину, техосмотр, страховой полис. При этом вся
информация о человеке будет содержатся в QR-коде.
Ожидается, что для запуска подобного проекта и полного отказа от
бумажных документов будет проработана правовая составляющая и внесены
изменения в законодательство республики.
Программа «Цифровой Казахстан» была озвучена правительством
республики в конце 2017 года («Цифровой Казахстан» дополнят блокчейнудостоверениями // http://open.gov.ru/infopotok/5517624. – 2018. – 03.05).
В Беларуси планируется внедрить электронную ярмарку вакансий.
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич:
«Думаю, что в сентябре мы сделаем пилот и введем электронную
ярмарку вакансий на базе Минска. Это достаточно современный,
продвинутый инструмент, который экономит время и при этом помогает
решить проблему».
В центры занятости в I квартале обратились более 70 тыс. человек.
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Ирина Костевич выразила надежду, что еще больше активизирует этот
процесс принятие постановлений Совмина, которыми определены услуги,
предоставляемые трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, по
полным тарифам, и порядок их оплаты.
Она считает, что эффект будет виден уже в 2018 году, собственно для
этого и был предусмотрен временной лаг. Включенные в список
трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будут оплачивать услуги
ЖКХ по полным тарифам с 2019 года. «Если человек заинтересован
изменить свой статус, то он сделает это в текущем году» (В Беларуси
планируется внедрить электронную ярмарку вакансий // http://egov.by/ivents/v-belarusi-planiruetsya-vnedrit-elektronnuyu-yarmarku-vakansij. –
2018. – 01.05).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Белов В. И., Смирнов И. И. Особенности применения технологии
блокчейн в государственном управлении // Синергия Наук. – 2018. – № 22. –
С. 95–100. В статье описаны возможности применения технологии блокчейн в
государственном управлении. Предостерегая от возможных негативных последствий ее
использования, авторы уделяют внимание преимуществам рассматриваемой технологии, а
также представляют зарубежный опыт использования цифровых технологий в системе
государственного управления.

Ботовалкина А. В. Опыт создания электронного правительства в
Республике Корея и возможности его применения в России // Актуальные
проблемы современного общества и пути их решения в условиях перехода к
цифровой экономике. Материалы XIV международной научной
конференции: в 4 частях. – 2018. – С. 73–84. В работе исследуется опыт разработки
и реализации электронного правительства в Республике Корея. Цель исследования –
проанализировать этапы разработки и внедрения электронного правительства в
Республике Корея, определить факторы его успешного функционирования, рассмотреть
существующие платформы связи граждан и власти. В заключительной части работы
поднимается вопрос о возможности внедрения южнокорейских практик в российских
реалиях.

Направления и механизмы реализации цифровой повестки ЕАЭС в
Республике Беларусь / Лис П.А., Слиж В.И., Богуш В.А. // Цифровая
трансформация. – 2018. – № 1. – С. 5–13. Статья посвящена вопросам
формирования и реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза. В
ней представлены сущность цифровой повестки, ее цели и стратегии. Рассмотрена
эффективность реализации цифровой повестки ЕАЭС, прогнозируемая специалистами
Всемирного банка и Евразийской экономической комиссии. Дана характеристика
стартовых условий экономического развития государств-членов ЕАЭС на момент
формирования цифровой повестки. Проведен анализ удельного веса пользователей сети
Интернет, индекса готовности к электронному правительству и его компонентов, а также
коэффициентов вариации данных показателей. На основании данного анализа определено
место Республики Беларусь в региональных процессах цифровой трансформации
экономики и установлено сокращение цифрового разрыва между странами ЕАЭС в 2006–
2016 годах. Также в результате анализа были выявлены проблемы в сфере цифровой
трансформации экономики, стоящие перед странами ЕАЭС, и возможные пути их
решения.

Овчинникова Е. В. Эффективность электронного правительства Франции
и Испании: фактор доверия и воспринимаемый риск // Риски в современном
образовательном пространстве. – Саратов, 2018. – С. 33–46.
Олійченко І., Дітковська М. Електронний уряд як інструмент управління
розвитком соціально-економічних систем // Проблеми і перспективи
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економіки та управління. – 2017. – №. 4 (12). – С. 69–75. Стаття присвячена

аналізу розвитку соціально-економічних систем у контексті запровадження та
удосконалення електронного урядування. Розглянуто теоретичні основи електронного
урядування, рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, стан електронного
урядування в Україні. Проведено аналіз мережевої готовності країни та драйверів,
необхідних для розвитку цифрових технологій. Запропоновано шляхи удосконалення
управління розвитком соціально-економічних систем на основі електронного уряду.

Потенциальные
точки
повышения
транспарентности
и
антикоррупционной культуры в системе государственной службы (на
примере Республики Казахстан) / Койчубаев А.С., Халитов М.М., Досаев
Б.А. // Двадцать четвертые апрельские экономические чтения. Материалы
международной научно-практической конференции. – Омск, 2018. – С. 90–
94. Статья посвящена исследованию потенциала повышения эффективности
государственной службы в контексте антикоррупционной политики Республики
Казахстан. Проанализированы индикаторы легкости ведения бизнеса, развития
электронного правительства, восприятия коррупции и доказана их тесная взаимосвязь.
Представлен опыт проведения реформ в Республике Казахстан.

Рощук М. В. Розвиток електронного урядування в Україні: правовий
аспект забезпечення безпеки інформації // Безпека інформації. – 2018. – Т. 24.
– №. 1. – С. 17–22. У статті досліджується така форма організації державного
управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, як електронне
урядування, що сьогодні є вимогою часу в контексті розвитку інформаційного суспільства
в Україні. Проаналізовано національну нормативно-правову базу з питань електронного
урядування, зокрема щодо забезпечення інформаційної безпеки держави. Розглянуті
організаційно-правові механізми розвитку електронного формату діяльності державних
органів, розроблені в рамках відповідних державних програм. Проаналізовано Концепцію
розвитку електронного урядування в Україні до 2020 року, з акцентовано увагу на
головних викликах, завданнях, планах розвитку електронного урядування в Україні до
2020 року. Серед яких: відкриті дані; електронні послуги; електронна ідентифікація;
електронна взаємодія; формування якісної інформаційної політики; модернізація
Національної програми інформатизації; посилення міжвідомчої координації шляхом
посилення ролі Міжгалузевої ради з питань розвитку е-урядування; сприяння інтеграції до
Єдиного цифрового ринку ЄС.

Садовсков А. Е. Блокчейн-технологии в государственном управлении:
мировой опыт и перспективы развития // Вопросы политологии. – 2018. –
№ 4 (32). – С. 78–86. В данной статье рассматривается мировой опыт внедрения
блокчейн-технологии в сферу государственного управления и перспективы ее развития.

Скрипнюк А. П. Тенденції розвитку електронного урядування в Україні //
Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХVІІІ
Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів: [у
2-х т.]. – Т. 1 (м. Київ, 3–6 квітня 2018 р.) / [ред. кол.: В.М. Ісаєнко та ін.];
Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2018. – С. 157–158.
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Современные проблемы цифровой экономики / Македонская Е.П.,
Македонский П.Д., Сторожева Е.В. // Аллея науки. – 2018. – Т. 4, № 3 (19). –
С. 108–111. С появлением информационных технологий экономика вступило в эпоху

цифрового пространства, на ряду с цифровой экономикой происходит развитие
электронных услуг и кибербезопасность личных данных становится риском для
дальнейшего развития. Несмотря на риски, преимущества играют важную роль для
экономики и ведут к развитию новых программ, разработанных правительством.

Судоргин О. А. Правовое регулирование электронного правительства в
европейском праве // Право и политика. – 2018. – № 3. – С. 39–42. Предметом
исследования является правовое регулирование электронного правительства в рамках
европейского права (права ЕС). В статье рассматриваются различные инициативы,
рекомендательные акты (планы развития, концепции), а также нормативные акты
(регламенты, директивы), регулирующие различные аспекты электронного (цифрового)
взаимодействия граждан ЕС с органами власти государств-членов и органами власти ЕС.
Рассматриваются основные направления, сферы правового регулирования электронного
правительства, подпадающие под юрисдикцию Европейского союза. Констатируются
достижения в сфере правового регулирования электронного правительства и отдельные
особенности правого регулирования данных вопросов на европейском уровне. В статье
используются методы конкретно-исторического, сравнительно-правового и комплексного
анализа нормативных и консультативных, а также программных, актов европейского
союза. Новизна исследования заключается в анализе блока нормативных,
консультативных и программных актов Европейского союза в сфере электронного
правительства. Автором выделены основные направления, сферы развития европейского
законодательства в вопросах регулирования различных аспектов цифрового
взаимодействия граждан и органов государственной власти и властей ЕС. Утверждается,
что основной упор европейского права сделан на развитие элементов электронного
правительства обеспечивающих развитие единого рынка, что в частности проявляется в
правовом регулировании в рамках европейского права: электронного обмена
таможенными документами; процедур идентификации лиц (электронная подпись); и
разрешение коммерческих споров в электронном режиме.

Судоргин О. А. Правовые основы федерального электронного
правительства в США // Политика и общество. – 2018. – № 3. – С. 1–4.
Предметом исследования является федеральное электронное правительство США. В
статье рассматриваются различные инициативы (планы развития, концепции), а также
федеральные нормативные акты законодательного уровня, регулирующие различные
аспекты электронного (цифрового) взаимодействия граждан США с органами
федеральной государственной власти. Рассматриваются институциональные рамки
регулирования электронного правительства в США (агентства, офисы), в сферу
деятельности которых входит регулирование различных аспектов электронного
правительства. Констатируются достижения в сфере электронного правительства и
отдельные особенности правого регулирования данных вопросов на федеральном уровне.
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 США в сфере электронного правительства.
Автором выделены основные направления развития федерального законодательства в
сфере регулирования различных аспектов цифрового взаимодействия граждан и органов
государственной федеральной власти. Исследуется ряд институтов (управлений,
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департаментов, офисов комиссий), непосредственно оказывающих влияние на политику в
сфере электронного правительства, а также взаимодействие федеральных органов власти
по данным вопросам.
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