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Анонс
13–14 липня 2018 р. (Київ)
Open Data Story Camp vol.3.
Під час воркшопу учасники:
- ознайомляться з даними, оприлюдненими Держводагенством, їхньою
специфікою;
- розглянуть успішні закордонні приклади використання екологічних
даних;
- дізнаються, як презентувати дані у вигляді карт, навчаться працювати в
програмі QGIS для створення статичних та інтерактивних карт;
- працюватимуть в командах над ідеями своїх проектів,
презентуватимуть та обговорюватимуть їх, отримають корисні поради та
допомогу від менторів.
Фінальним результатом заходу буде проект на основі даних
Держводагентства, який створить кожна група.
Тренінг буде корисним:
- громадським активіст(к)ам, які працюють з екологічними даними і
потребують
навичок
автоматичної
обробки
даних;
- екологам, які досліджують сферу забруднення води, мають відповідні
знання та кваліфікацію і хочуть автоматизувати роботу з відкритими даними;
- розробникам, які хотіли б навчитися працювати з показниками екологічних
моніторингів та вміти їх візуалізувати, враховуючи географічну складову;
- журналіст(к)ам, які прагнуть опанувати використання ІТ-технологій у своїх
розслідуваннях.
Програма воркшопу розрахована на два повних робочих дні. Участь –
безоплатна.
Відбір учасників відбуватиметься на конкурсних засадах. При відборі
організатори нададуть перевагу таким заявникам, які мають хоча б
мінімальний досвід аналізу і обробки даних та тим, хто досліджує сферу
забруднення води. Втім, запрошуємо подаватися всіх, хто зацікавлений у
тематиці заходу.
Програму проводить ГО «Агенція журналістики даних» за сприяння
Державного агентства з питань електронного урядування України в рамках
проекту USAID/UK aid та Фонду Євразія «Прозорість та підзвітність у
державному
управлінні
та
послугах»
(http://texty.org.ua/pg/news/hohobi/read/85977/Teksty_zaproshujut_na_dvodenn
yj_intensyv_z_analizu?a_offset).
13–14 жовтня 2018 р. (Київ)
AI Ukraine 2018 Kyiv: 5-та міжнародна конференція з практичного
застосування штучного інтелекту і Data Science.
Анонс
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Зараз AI Ukraine – це найбільший майданчик для обміну досвідом і
обговорення
останніх
розробок
в
сфері
штучного
інтелекту
та інтелектуальної обробки даних для IT-фахівців.
Ми запрошуємо виступити талановитих вчених і фахівців-практиків
з міжнародним досвідом і участю в науково-дослідних проектах:
– Руслан Салахутдинов, Professor at Carnegie Mellon University,
Pittsburgh, USA;
– Денис Ярац, Research Engineer @ Facebook AI Research, СанФранциско;
– James Pritts, Researcher @ Center for Machine Perception Czech Technical
University, Прага;
– Дмитро Камаршук, Senior Data Scientist @ SkyScanner, Лондон;
– Сергій Ніколенко, Researcher at PDIM RAS, Senior Researcher @ NRU
HSE, Санкт-Петербург;
– Мар’яна Романишин, Technical Lead, Computational Linguist @
Grammarly, Київ
та багато інших.
Аудиторія:
– Якщо ви практикуючий Data Scientist, Machine Learning або Big Data
розробник, BI інженер або аналітик даних, R&D фахівець, маркетолог –
відкриєте для себе багато нових алгоритмічних підходів та інструментів для
роботи.
– Якщо ви зацікавлений цією темою Python / Java / .NET / ітд-розробник,
Solution або DB Architect – познайомитеся з новими технологіями
і дізнаєтеся, як працює глибоке навчання нейронних мереж, комп’ютерний
зір, обробка природної мови та рекомендаційні системи.
– Якщо ви Business Owner, CEO, СТО, Product Manager або бізнесаналітик – дізнаєтеся про перспективи розробок і як всі ці технології можна
застосувати в бізнесі.
У 2018 АI Ukraine переїзжає з Харкова до Києва, щоб зібрати 800
учасників на кращому івент-майданчику міста за адресою: Столичне шосе,
103, конференц-центр «Ramada Encore».
Організатор конференції – «AltexSoft», українська IT-компанія, що надає
бізнесу професійні послуги повного циклу розробки ПЗ, а також технологічні
консалтингові послуги з фокусом на вирішення складних технологічних
і бізнес-задач (https://dou.ua/calendar/21906).

Анонс
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Офіційна інформація
Пілотний проект із запуску торгів на ринку землі з використанням
платформи «ProZorro.Продажі» реалізує урядова команда. Порядок
реалізації цього починання затвердили постановою українського уряду
від 21 червня 2017 року № 688.
Тепер для реалізації торгів Держгеокадастр зможе використовувати
зовнішні електронні майданчики, наприклад ProZorro.Продажі. Так
регулюватимуть реалізацію прав оренди на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення державної форми власності.
Такий варіант, як вважають урядовці, дозволить залучити максимальну
кількість учасників, зокрема новий пул покупців, які вже є постійними
користувачами системи ProZorro.Продажі. Також такий варіант торгів не
потребує фізичної присутності покупців на місці проведення аукціону.
Зараз налаштування процедур відбувається відповідно до вимог
Земельного кодексу, яким врегульований порядок проведення земельних
торгів.
У 2017 році на земельних торгах було реалізовано 1837 прав оренди на
земельні ділянки загальною площею 42,5 тис. гектарів. У результаті місцеві
бюджети отримали 118,7 млн гривень. Середня орендна ставка, що
формується на торгах, за останні 5 років збільшилася на понад 10 процентних
пунктів та за підсумками 2017 року склала 14,73 %. За перші 6 місяців 2018
року цей показник уже підвищено до 18,75 %
Максим Мартинюк, Перший заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України:
При запуску електронних торгів ми спираємося на готову
інфраструктуру ProZorro.Продажі, яка вже успішно працює, що дозволить
нам оперативно відійти від архаїчного формату проведення торгів та
оптимізувати витрати часу та ресурсів для запуску аукціонів онлайн. Ця
система забезпечила прозорий продаж активів вже на 9 млрд грн. (Аліна
Присяжнюк В Україні запровадять електронні земельні торги на основі
ProZorro // https://nachasi.com/2018/06/25/elektronni-zemelni-torgy. – 2018. –
25.06).
Міністерство юстиції зробило ще один крок у напрямку покращення
якості й зручності послуг для батьків новонароджених. Тепер їх
реєструватимуть онлайн.
Відомство запустило пілотний проект із забезпечення реєстраторів у
пологових сучасними планшетами.
Міністр юстиції Павло Петренко в рамках презентації ініціативи у
Пологовому будинку №5 у Києві:

Офіційна інформація
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«Завдяки планшетам можна буде миттєво направити відомості для
проведення невідкладної державної реєстрації малюка та реєстрації місця
проживання, подати електронну заявку на отримання допомоги при
народженні дитини. Навіть записатися в електронну чергу в дитячий садок. І
все це – прямо у пологовому».
Свідоцтво про народження малюка батьки отримають у пологовому
будинку протягом 24 годин.
«Якщо раніше сервіс з отримання свідоцтва про народження у
пологовому займав добу, то зараз це можна зробити за кілька хвилин,
буквально, біля ліжка молодої матусі. Сьогодні ми запустили цей проект у
Києві. Далі до нього долучатимуться медичні заклади у обласних центрах».
Видача свідоцтв про народження безпосередньо у пологовому будинку в
Україні розпочалася у серпні 2015 року. Нині ця послуга доступна у 472
пологових в різних регіонах держави. Очільник київської юстиції
Станіслав Куценко зауважив: тільки за 5 місяців 2018 року у Києві
народилося понад 14 тис немовлят, з яких половина була зареєстрована
безпосередньо у пологовому будинку.
«У зв’язку з великим попитом на цю послугу ми вирішили її
удосконалити і зробити ще зручнішою для молодих батьків. Відтепер наші
спеціалісти приходитимуть до породіль з планшетами та допомагатимуть
оформити необхідні документи, не виходячи з лікарняної палати»
(Олександр Мельник Новонароджених в Україні реєструватимуть онлайн
// https://nachasi.com/2018/06/20/pologovyj-iz-planshetamy. – 2018. – 20.06).

Ощадбанк запропонував українцям новий платіжний інструмент –
цифрову prepaid-картку. Її можна, зокрема, завантажити у смартфон для
проведення безконтактних оплат, повідомляє прес-служба банку.
Цифрова prepaid-картка призначена для швидких і безпечних
розрахунків в інтеренті, безконтактних оплат смартфоном у торговельносервісній мережі, операцій в «Ощад 24/7».
В чому преваги prepaid-картки
Картка замовляється миттєво за дзвінком до Контакт-центру
Ощадбанку. Отримати її може не лише клієнт банку. Для отримання і
активації потрібно лише зателефонувати до Контакт-центру Ощадбанку,
встановити ПІН-код та за допомогою чат-бота отримати реквізити картки. За
потреби її реквізити можна додати в електронні гаманці Google Pay та Ощад
PAY.
Вона не має фізичного носія, не прив’язана до інших карток та
карткових рахунків. Щоб отримати таку картку, не обов’язково бути
клієнтом Ощадбанку, не потрібно відвідувати його відділення та надавати
документи.
Картку призначено для зручного та безпечного здійснення на території
України розрахунків в інтернеті, безконтактних оплат смартфоном у
торговельно-сервісній мережі, операцій в «Ощад 24/7».
Офіційна інформація
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Поповнювати цифрову prepaid-картку можна в POS-терміналах у
відділеннях Ощадбанку та P2P-переказами з карток будь-яких банків
України. Важливою перевагою є те, що її неможливо втратити або вкрасти.
Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку:
«Одне з головних завдань, над вирішенням якого працюють учасники
ринку протягом останніх років, – побудова безготівкової економіки і,
зокрема, популяризація безготівкових розрахунків. Впроваджуються
інноваційні платіжні рішення та інструменти, розширюється мережа для
безготівкової оплати. Ощадбанк у цьому процесі відіграє важливу роль.
Маємо масштабні cashless-проекти в різних сферах, запустили електронні
гаманці Ощад PAY та Google Pay. Сьогодні виводимо на ринок цифрову
prepaid-картку, з якою безготівкові розрахунки стають ще зручнішими. За
лічені хвилини її реквізити ви отримуєте за дзвінком до Контакт-центру».
Для користувачів цифрових prepaid-карток бонусом йде можливість
виграти смарт-годинник Samsung Gear S3 та подарункові сертифікати
номіналом 500 грн. в рамках акції «Зроби смарт-kRock» (Альбіна Курбанова
Ощадбанк розпочав випуск prepaid-карток для оплати смартфоном //
https://nachasi.com/2018/06/18/oshhadbank-rozpochav-vypusk-prepaid-kartokdlya-oplaty-smartfonom. – 2018. – 18.06).

У Системі електронних публічних закупівель ProZorro за 10 місяців
кількість оголошених тендерів сягнула від 1 до 2 млн.
Серед найпопулярніших категорій закупівель – будівельні роботи та
поточний ремонт, продукти харчування та напої, нафтопродукти, паливо,
електроенергія та медичне обладання.
За словами гендиректора ДП «Прозорро» Василя Задворного, за
десять місяців кількість оголошених закупівель виросла з одного мільйона до
двох: «Хороший кількісний показник роботи ProZorro, завдяки якому
держава заощадила вже понад 51 мільярд гривень. Щоби зробити Систему
ще більш зручною для користувачів, ми постійно її вдосконалюємо», –
зазначає він.
Що у подальших планах ProZorro
В подальшому планують об’єднатися з базою даних Державної
фіскальної служби. Це дозволить автоматично перевірити відсутність
податкової заборгованості постачальників. Йдеться також про запуск
кабінету Державної аудиторської служби, що підвищить контроль якості
закупівель, та електронізація тендерної документації і пропозицій,
зазначається у прес-релізі.
Які області є лідерами по кількості закупівель
Найбільше через систему ProZorro закуповують в:
Київській області(409 тис. тендерів)
Дніпропетровській області (193 тис. тендерів)
Донецькій області (147 тис. тендерів)
Рейтинг структур за кількістю тендерів :
Офіційна інформація
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Київська міська державна адміністрація – 173,9 тис. тендерів.
Міністерство інфраструктури України – 84,3 тис. тендерів.
Міністерство освіти і науки України 1 71,9 тис. тендерів.
Дніпропетровська обласна державна адміністрація – 59,4 тис. тендерів.
Маріупольська міська рада 1 47,1 тис. тендерів.
У торгівлі з державою найактивнішим постачальником виявився
«ЕПІЦЕНТР-К». За час роботи через ProZorro компанія підписала 8,8 тис.
договорів на постачання своїх товарів.
Система публічних електронних закупівель ProZorro cтала обов’язковою
до використання з 1 серпня 2016 року. Наразі через систему проводять свої
закупівлі понад 32 тис. замовників (органи влади, державні та комунальні
підприємства), у тендерах яких беруть участь більш як 170 тис. учасників
(Альбіна Курбанова Кількість оголошених тендерів у ProZorro сягнула 2
млн // https://nachasi.com/2018/06/18/tendery-prozorro-syahnula-2-mln. – 2018.
– 18.06).

В рамках проекту DOBRE SocialBoost розробив мобільний додаток
для проведення опитувань жителів об’єднаних територіальних громад.
Застосунок розроблений із урахуванням потреб ОТГ.
Ключова перевага додатку: проведення опитувань в режимі офлайн та
подальша синхронізація результатів із хмарним сервісом. Також додаток вміє
аналізувати динаміку змін.
Застосунок вже зараз пілотується в декількох громадах на тему
задоволеності якістю послуг житлово-комунального господарства.
Розробники зацікавлені та заінтриговані: наскільки наявність таких даних
призведе громаду до конкретних дій щодо поліпшення ситуації.
Відзначимо, що об’єднані громади в Україні зможуть створювати
персональні сайти на єдиній платформі. Вона буде буде реалізована як
комплексна ІТ-система для розробників, видимою частиною якої буде
вебсайт громади із набором інтегрованих додатків та набору інструментів
розробки. За їх допомогою можна впроваджувати і легко інтегрувати
додаткові сервіси як за власною ініціативою, так і на замовлення громад. А
це значно розширить функціональність і зменшить вартість запуску подібних
сервісів для ОТГ на місцях.
За задумом розробників, система поділяється на додатки та сервіси.
Додатки – це програми, якими користуються ОТГ і її мешканці. Сервіси –
технічні можливості для розробників, ІТ-спеціалістів з громад. Такі додатки
перш за все допоможуть громадам досягати кращих результатів роботи у
підвищенні інвестиційної привабливості громад, більш ефективній
комунікації з мешканцями та їхньому залученні до прийняття рішень на
місцях, запускати сервіси електронної демократії, а органам місцевої влади
це надасть можливість легко і прозоро звітувати про свою діяльність
громадянам (Людмила Кліщук Новий мобільний додаток допоможе
Офіційна інформація
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об’єднаним громадам в Україні // https://nachasi.com/2018/06/13/dodatokdlya-meshkantsiv-otg. – 2018. – 13.06).

Національний
банк
України
створює
можливості
для
застосування безпаперових технологій на ринку фінансових послуг та
сприяє розширенню кола учасників цього ринку, у касах яких може бути
виданий переказ із-за кордону.
Для цього Правління Національного банку внесло зміни до Правил
здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за
поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні.
На часі дізнатися більше про нову технологію від НБУ.
Як працюватиме нова технологія
Відтепер банкам та їх клієнтам надається можливість застосовувати
сучасні комунікаційні технології Paperless під час переказів іноземної
валюти. Так, клієнти банків зможуть подавати електронні копії
підтверджувальних документів для здійснення переказів іноземної валюти за
межі України з поточних рахунків в іноземній валюті. А банки зможуть
створювати електронні копії підтвердних документів, поданих фізичними
особами для здійснення переказу в паперовій формі. Потім їх зберігатимуть.
Також фізичні особи отримують можливість за допомогою міжнародної
платіжної системи ініціювати у гривні переказ в іноземній валюті за межі
України. Це також може бути здійснене за рішенням відправника переказу,
що ініційований із-за кордону в іноземній валюті. Такий переказ можна буде
отримати в Україні в гривні. Тобто у валюті, відмінній від валюти
ініціювання переказу.
У Нацбанку оновлюють систему BankID. Фінрегулятор хоче розширити
можливості використання системи BankID для того, щоб клієнти могли
отримувати не лише адмінпослуги, а й банківські, комерційні, приміром,
буде можливімть отримати послуги дистанційно абонентами мобільних
операторів.
Запропоновані нововведнення поки що знаходяться у вигляді
розробленого Проекту відповідної постанови, який розміщено для
громадського обговорення на сторінці Офіційного інтернет-представництва
Національного банку України (Людмила Кліщук НБУ використовуватиме
електронний документообіг для переказів іноземної валюти //
https://nachasi.com/2018/06/12/natsbank-tehnologiya-paperless. – 2018. –
12.06).
Відтепер такі системоутворюючі підприємства, як «Укрзалізниця»,
«Укрпошта», «Нафтогаз», «Київпастранс», Міжнародний аеропорт
«Бориспіль» тощо зможуть звітувати про свої витрати на Єдиному
порталі використання публічних коштів (Є-data, spending.gov.ua).
Першим користувачем сервісу оприлюднення транзакцій стала
Укрзалізниця, яка звернулась до ДУ «ВПФ» із запитом про оприлюднення
Офіційна інформація
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витрат на порталі. Як результат, розробники створили повністю
універсальний сервіс для оприлюднення транзакцій, який дозволить зробити
компанії та організації більш відкритими у своїй фінансовій діяльності.
Запуск такого онлайн-сервісу великим кроком у фінансовій прозорості
підприємств, кажуть представники державних структур.
До жовтня 2018 року обіцяють запустити сервіс оприлюднення
договорів та стану їх виконання. Це дозволить громадськості
відслідковувати, за що платять підприємства і які зобов’язання виникають в
процесі виконання договорів. Такі впровадження на порталі зроблять
компанії більш прозорими та загалом позитивно вплинуть на відкритість
публічних фінансів в Україні. Корисним буде сервіс і для журналістів у
проведенні розслідувань (Людмила Кліщук В Україні онлайн оприлюднять
перелік транзакцій підприємств // https://nachasi.com/2018/06/08/servisoprylyudnennya-transaktsij. – 2018. – 08.06).

Послуга оформлення ліцензії з надання послуг та виконання робіт
протипожежного призначення переведена в електронний формат. Про це
повідомили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій,
Державного агентства з питань електронного урядування, проекту
USAID/UK Aid »Прозорість та підзвітність у державному управлінні та
послугах»/TAPAS та Фонду Східна Європа, які разом працювали над
впровадженням цього сервісу.
Це вже друга послуга у сфері протипожежної безпеки, що стала
доступною в онлайн-режимі. Так, у лютому цього року запрацювала
електронна послуга з подання декларації відповідності вимогам пожежної
безпеки.
Обидва е-сервіси доступні на порталі електронних послуг ДСНС, а
також – на оновленому Урядовому порталі у розділі «Електронні послуги».
Раніше для оформлення ліцензії заявник особисто відвідував офіс ДСНС
у Києві або надсилав документи поштою, адже територіальні підрозділи
служби такої послуги не надають. Необхідність робочих відряджень, збору
пакету документів і складна форма заяви створювали чимало незручностей
для представників бізнесу. Більш того: у разі допущення помилок при
заповненні заяви весь пакет документів (а це – 6–10 паперів) слід було
подавати знов.
Завдяки електронній послузі підприємець може дистанційно подати
заяву за допомогою електронного цифрового підпису. Вона автоматично
реєструється у системі та подається на розгляд співробітникові ДСНС. Після
ухвалення рішення про видачу ліцензії відповідний наказ публікується на
сайті служби та автоматично заноситься до електронного реєстру ліцензіатів.
Електронний формат послуги мінімізує вірогідність допущення помилок,
адже містить інтерактивні підказки. На кожному етапі розгляду заяви
підприємець отримує сповіщення на свою електронну пошту. Окрім
отримання ліцензії з протипожежної діяльності, підприємці можуть
Офіційна інформація
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розширити, звузити або анулювати наявні ліцензії, а також повідомити про
зміни даних у документах, на підставі яких було отримано ліцензію.
Запровадження Електронного реєстру ліцензіатів
На порталі електронних послуг ДСНС також запрацював відкритий
електронний реєстр ліцензіатів. Він дозволяє за допомогою коду ЄДРПОУ чи
ІПН знайти відомості про суб’єкта, який має ліцензію з протипожежної
діяльності, та перевірити перелік робіт, на який її видано. Загалом є сім
категорій таких робіт: від монтажу систем пожежогасіння – до послуг з
експертної оцінки про відповідність об’єктів вимогам пожежної безпеки.
Наразі реєстр містить інформацію про 2 600 суб’єктів. Сервіс стане у нагоді
тим підприємцям, які мають намір замовити відповідні послуги та хочуть
перевірити, чи є в потенційного виконавця законні підстави для проведення
таких робіт.
Варто наголосити, що запровадження реєстру – важливий крок для
забезпечення протипожежного контролю над об’єктами з високим
ступенем ризику. Адже при поданні пожежної декларації заявник має
зазначати дані про компанію, яка проводила відповідні роботи.
Запровадження відкритого реєстру ліцензіатів знижує вірогідність занесення
до декларації неправдивих даних. Окрім цього, такий реєстр дозволить
ДСНС збирати актуальну статистику щодо діяльності ліцензіатів та виявляти
недоброчесних гравців на ринку.
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Микола Чечоткін, Голова Державної служби України з
надзвичайних ситуацій: «Сподіваємося, що електронні сервіси з пожежної
безпеки спонукають організації – як комерційні, так і державні, комунальні –
більш відповідально поставитися до дотримання законних вимог. Ідеться про
тих, хто подає декларацію відповідності своїх об’єктів нормам
протипожежної безпеки, і тих, хто професійно займається протипожежною
діяльністю. Адже, як ми знаємо, ця проблема сьогодні є надзвичайно
актуальною. Перевірки, які наразі тривають всією країною, свідчать: багато
ТРЦ, шкіл, дитячих садочків і лікарень працюють із порушенням вимог
пожежної безпеки. Тож запровадження е-сервісів можна вважати неабияк
доречним».
Олександр Риженко, Голова Державного агентства з питань
електронного урядування: «Наша філософія – бігати мають дані, а не люди.
Тож ми, запроваджуючи електронні сервіси, по-перше, намагаємося звести
нанівець контакти громадянина з чиновником (чи, принаймні, мінімізувати
їх), а по-друге – спростити сам процес отримання послуги. І нам приємно, що
ми швидко порозумілися із ДСНС та у тісній співпраці з нашими
міжнародними партнерами цьогоріч запровадили низку актуальних е-сервісів
у сфері протипожежної безпеки. Упевнені, що вони забезпечать ту
швидкість, зручність і – головне – прозорість, на які так чекають українські
громадяни від держави».
Петро Матіяшек, Керівник проекту USAID/UK aid »Прозорість та
підзвітність у державному управлінні та послугах»/TAPAS: «Одна із задач
нашого проекту – допомогти державним структурам спростити низку
публічних послуг шляхом їх переведення в електронний формат. Такий
підхід суттєво підвищить рівень прозорості процедури надання та отримання
публічних послуг для громадян та усуне корупційні ризики. Ліцензування
протипожежної діяльності в онлайн-режимі означає відтепер для
підприємців: забути про поїздки до Києва, коридорні черги та збір паперових
документів. А головне – зникне можливість «купити» ліцензію з пожежної
безпеки. Це суттєво змінить процес взаємодії бізнесу та органів влади, а
мінімізація контакту з чиновниками позитивно вплине на бізнес-клімат
України. Дякуємо нашим донорам за можливість реалізувати запуск цих
важливих для суспільства та бізнесу послуг».
Віктор Лях, Президент Фонду Східна Європа: «Питання
протипожежної безпеки наразі дуже актуалізовано. Не секрет, що у багатьох
випадках пожежа стається через халатність підприємця або підрядника, який
надавав послуги з монтажу обладнання чи оцінки стану відповідності. Дуже
важливо, що держава допомогла бізнесу і максимально спростила умови
отримання ліцензії. А ще вкрай важливо, що завдяки відкритому реєстру
можна легко перевірити тих, хто отримав ліцензію. Вірю, що цей новий
державний сервіс також сприятиме формуванню більш відповідальної
поведінки
українських
підприємців»
(Оформити
ліцензію
з
протипожежної діяльності відтепер можна онлайн і лише за кілька
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хвилин // https://www.e.gov.ua/content/oformyty-licenziyu-z-protypozhezhnoyidiyalnosti-vidteper-mozhna-onlayn-i-lyshe-za-kilka. – 2018. – 07.06).

80 % всіх довідок у країні через два роки можна буде отримати без
звернення до державних органів. Їх надаватимуть в електронному
режимі.
Валерій Бакал, заступник голови Державного агентства з питань
електронного урядування України в ході IX Національного експертного
форуму Інституту Горшеніна.
«Це будівництво, це соціальний захист, це довідка про несудимість.
Чимало установ досі вимагають такий документ, і це не тільки українські
установи. Наприклад, посольства різних країн. Я думаю, що через два роки
ми переведемо відсотків 80 в електронний режим».
Він також зазначив, що зараз близько 50 довідок українці можуть
отримати електронно, без звернення до державного органу. До кінця 2018
року цю кількість планують подвоїти.
Кінцева мета домогтися того, щоб довідок не було потрібно взагалі (До
2020 року 80 % всіх довідок можна буде отримати онлайн //
https://news.finance.ua/ua/news/-/427862/do-2020-roku-80-vsih-dovidokmozhna-bude-otrymaty-onlajn. – 2018. – 07.06).
На геопорталі буде зведено усю інформацію, отриману в результаті
проведення робіт, достатню для розрахунку НГО окремої земельної
ділянки, а також узагальнені дані про оцінку в розрізі регіонів,
природно-сільськогосподарських районів та сільськогосподарських
угідь.
У Держгеокадастрі запланували створити новий геопортал, який
міститиме інформацію щодо загальнонаціональної нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення, його зміст та набір
функцій та сервісів, які можуть бути запропоновані користувачам. На часі
дізнатися більше, що буде оприлюднено на єдиному геопорталі.
На геопорталі буде зведено усю інформацію, отриману в результаті
проведення робіт, достатню для розрахунку НГО окремої земельної ділянки.
Будуть там також узагальнені дані про оцінку в розрізі регіонів, природносільськогосподарських районів та сільськогосподарських угідь. Також
розглядається можливість реалізації окремої функції розрахунку НГО
проектної земельної ділянки. Це дозволить майбутнім власникам та
користувачам спрогнозувати орієнтовні витрати на сплату земельного
податку або орендної плати (Людмила Кліщук В Україні запускають
портал
із
оцінкою
земельних
ресурсів
//
https://nachasi.com/2018/06/05/geoportal-otsinka-zemli. – 2018. – 05.06).
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Український прем’єр-міністр оголосив про те, що Міністерство
фінансів запустить за 3 місяці пілотний проект щодо онлайн-реєстрації
касових апаратів та розрахункового обладнання.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман:
Кабінет Міністрів України спільно з Державною фіскальною службою
має намір запустити пілотну систему використання реєстраторів
розрахункових операцій (касових апаратів).
«Абревіатура РРО (реєстратори розрахункових операцій) йде в небуття.
Уряд спільно з ДФС пропонує бізнесу оновлену систему e-receipt, яка
вдарить по сірому імпорту, нелегальної торгівлі та контрабанди. Принципово
важливо, щоб в країні був порядок і все чесно платили податки».
Реєстрація операцій буде відбуватися виключно в режимі онлайн за
допомогою телефону чи планшета. Це дозволить повністю інтегрувати
операції з бухгалтерськими програмами, пояснив він. Також замість
паперових чеків планується використовувати QR-коди. Їх заноситимуть до
єдиного реєстру. Інформація по таким кодам буде доступна в електронному
кабінеті платника податків. Повністю процес продажу та обліку товарів
переведуть в онлайн-площину.
Передбачено, що пілотний варіант нової системи запустять через три
місяці. За інформацією Мінфіну, рішення про пілотну систему РРО було
прийнято урядовим комітетом 31 травня. Затвердити це рішення на
документальному рівні мають протягом першого тижня у червні (Олександр
Мельник Мінфін запустить онлайн-реєстрацію касових апаратів //
https://nachasi.com/2018/06/03/kasovi-aparaty. – 2018. – 03.06).
Якщо сплатити за покупки можна через Apple Pay та Android Pay,
то й сплата податків має бути такою ж легкою та зрозумілою. Створення
мобільного додатку для цього – завдання уряду на найближчий час.
Міністр фінансів Олександр Данилюк:
Українське Міністерство фінансів розробляє мобільний додаток для
сплати податків. Створення такого додатку та розвиток електронних
податкових операцій на митниці – частина проекту Мінфіну під назвою
«Податки Просто».
«Мінфін підтримує впровадження технологічних інструментів, які не
тільки ламатимуть корупційні схеми, але й сприятимуть спрощенню сплати
податків. Автоматизація процесів у сфері оподаткування та переведення
адмінпослуг в онлайн – це повалення корупційних схем та повна
трансформація роботи ДФС».
Усі представники бізнес-асоціацій, присутні на травневій зустрічі,
зазначили, що прозоре відшкодування ПДВ завдяки онлайн-Реєстру – це крок
вперед саме завдяки технологіям. Також позитивно оцінюють перші
результати роботи системи Єдиного вікна на митниці. «Майже за 2 роки
Офіційна інформація
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роботи «Єдиного вікна» на митниці 80 % бізнесу уже ним користується».
Зараз уряд та профільне міністерство розглядають подання та отримання
таких послуг в електронному вигляді:
- заяви про обрання або перехід на спрощену систему оподаткування чи
відмову від спрощеної системи оподаткування та зміну групи єдиного
податку;
- акту-звірки взаєморозрахунків з бюджету;
- запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та
витягу з реєстру платників єдиного податку;
- статистичної звітності;
- звітності згідно з законом про соціальний захист інвалідів.
Також передбачається можливість ведення книги обліку доходів та
витрат в електронному вигляді. Раніше ми інформували вас новий онлайнсервіс для подання податкових накладних, котрий запустили у ДФС
(Олександр Мельник Мінфін працює над додатком для сплати податків
та
розвиватиме
електронну
митницю
//
https://nachasi.com/2018/06/03/minfin-app. – 2018. – 03.06).
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Регіональні ініціативи
Где сегодня ремонтируют дорогу, как найти удобную автостоянку
или ближайшее отделение банка? Ответы на эти вопросы в режиме
онлайн могут найти жители уже шести городов области. В них создали,
так называемые, открытые карты.
Советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик:
«Открытая карта – это визуализация на основе Google Maps. Жители
Днепра, Вольногорска, Желтых Вод, Марганца, Першотравенска и Покрова
могут зайти на портал своего города и найти любую необходимую
информацию – от адреса больницы до перечня бесплатных детских
кружков».
Важно, что в наполнении карты города могут участвовать и сами
жители. «Они могут оставлять отметки, например, о новых МАФах или
рекламных сооружениях, а еще – подавать жалобы на работу каких-то
учреждений города. Есть возможность загружать фото, добавлять
геолокацию».
Впервые открытую карту ввел горсовет Днепра.
И.о. заместителя городского головы Днепра Яника Мерило:
«Благодарны ДнепрОГА за поддержку масштабирования проектов,
упрощающих жизнь и убивающих бюрократию. Горжусь городами, которые
хорошо понимают важность запускать все электронное».
Автор проекта – член Dnipro IT Community, местное предприятие
Dinarys Dinarys. Сейчас распространять этот опыт в другие города области
помогают волонтеры (5 городов области переняли опыт Днепра в создании
открытых
карт
//
https://mostdnepr.info/news/society/162575_5_gorodov_oblasti_perenyali_opit.htm. – 2018.
– 26.06).
Очільник Патрульної поліції Києва Юрій Зозуля розповів у розмові з
виданням Dream Kyiv про те, які технології використовують патрульні.
Зокрема, поділився практикою співпраці із навігаційним сервісом Waze та
висловив певні застереження щодо фотофіксації порушень.
Нещодавно київські патрульні почали співпрацю із навігатором Waze.
Співробітники Національної патрульної поліції у столиці України мають
рівень адміністраторів у цій системі. Відтак вони можуть виставляти на карті
перекриття, реагувати на повідомлення користувачів. Саме у такий спосіб
патрульні збирають інформацію про ями на дорогах з карти навігатора.
Працівники відділу безпеки дорожнього руху опрацьовують такі
повідомлення та надають приписи на проведення ремонтних робіт дорожнім
службам.
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Waze найчастіше використовують, коли утворюються затори чи
відбуваються ДТП. У таких випадках патрульні виставляють на карті
перекриття – і навігатор автоматично будує шлях із урахуванням цієї
перешкоди.
«Ми плануємо запуск ще деяких сервісів, проте ділитись планами я
поки не готовий, адже ці проекти знаходяться на стадії обговорення».
Очільник патрульної поліції Києва також зауважив, що відомство
отримувало пропозиції запуску сервісів інформування поліції про
порушників, які паркуються всупереч знакам чи розмітці. Проте нині відсутні
законодавчі можливості для притягнення до відповідальності лише на основі
фото. Із вересня 2018-го має набути чинності закон про фотофіксацію. Проте
поки що немає розуміння, якими будуть вимоги до камер та порядку
фіксування порушень і стягнення штрафів, зазначив Юрій Зозуля (Олександр
Мельник Керівник патрульної поліції Києва розповів про технології в
роботі // https://nachasi.com/2018/06/18/kerivnyk-patrulnoyi-politsiyi. – 2018. –
18.06).

У Києві відбулася міжнародна конференція «Цифрова Україна.
Досвід Естонії», під час якої розробники естонського проекту «ЕЕстонія» поділилися з українцями успішним досвідом в побудові
доступного для всіх громадян електронного урядування.
Захід 15 червня разом з партнерами організував громадсько-політичний
Рух «Справедливість». Серед його учасників – і делегація з Волині на чолі з
лідером обласного осередку партії «Справедливість» Назаром Романюком.
Під час конференції естонські фахівці розповіли, що ідея переведення
уряду в онлайн-режим з’явилася в їхній країні ще у 1997 році. Тепер же, для
прикладу, зареєструвати власну компанію можна за 18 хвилин. Податок на
виведення коштів – 20 %, поки гроші працюють всередині організації –
податки не стягують.
«Зараз в Естонії 35000 електронних громадян, вони заснували 100000
фірм. Найбільше Діджитал бізнесменів з України», – розповів один із
розробників «Цифрової Естонії», міністр державного управління (2016 –
2017 рр.) Міхаіл Корб.
Натомість лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко під
час заходу заявив, що Україна може стати «цифровою» за кілька днів і для
цього необхідна тільки політична воля. На його переконання, держава має
підтримати українських IT фахівців, а завтра саме вони стануть двигуном її
розвитку.
Лідер
обласного
осередку
партії
«Справедливість» Назар
Романюк вважає, що електронне урядування – надважлива складова процесу
викорінення корупції в Україні. Адже таким чином мінімізується людський
фактор. До того ж, це нарешті унеможливить бюрократичну тяганини, яка
поки супроводжує чимало процесів, з якими доводиться стикатися українцям
(Волиняни переймали естонський досвід електронного урядування //
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http://www.volynpost.com/news/115180-volyniany-perejmaly-estonskyj-dosvidelektronnogo-uriaduvannia. – 2018. – 17.06).

Веломапа є спільним проектом ініціативи Kyiv Smart City та
громадської організації «Київ – Велосипедне місто». У Києві постійно
порушуються питання щодо розширення мережі веломаршрутів, а кияни та
міська влада мало проінформовані щодо умов пересування велосипедистів
містом.
Карта, яку тестують – це цифровий сервіс з відкритими даними на базі
інформаційно-аналітичної системи «Майно». Мета створення мапи – збір
та облік даних про вже наявну велосипедну інфраструктуру столиці в
єдиному цифровому інформаційному реєстрі. Дані збиратимуть для того, аби
оцінити та надалі спрогнозувати розвиток велосипедної інфраструктури
міста, передбачити планувальні рішення. Ресурс мапи можуть
використовувати як містяни, так і міська влада.
Упродовж 2017 року команда дослідників займалася пошуком та
класифікацією вже наявних міських об’єктів велоінфраструктури, щоб
проінформувтаи киян про актуальний стан велосипедної ситуації у місті.
Потім розробники ретельно нанесли на мапу велодоріжки та велосмуги,
рекреаційні маршрути з ґрунтовим покриттям дороги, а також смуги
громадського транспорту, де дозволено рух велосипедом. Також позначили
будівлі з велосипедними парковками, кафе, ресторани, магазини, бізнесцентри, навчальні заклади, парки, сквери та житлові споруди.
Наразі акцентуютль увагу на побудові нових велодоріжок та розширенні
мережі веломаршрутів.
Сумарна довжина велосипедних доріжок і велосмуг у столиці становить
58 км. Загальна довжина смуг громадського транспорту, де з серпня 2017
року дозволено рух на велосипеді, – 12 км. Кількість місцевих локацій з
облаштованими велосипедними парковками – 456.
Дослідники вивчали не лише заклади з велопарковками, а і їх
направлення. І перші результати невтішні – заклади культури та освіти:
ВУЗи, музеї, галереї тощо наразі не бачать велосипедистів як своїх
потенційних відвідувачів. Аналогічно й з бізнес-центрами, готелями,
багатоповерховими житловими будинками тощо. Зібрані дані можна
використовувати для аналізу, виявлення закономірностей та напрямків
розвитку, а також для ухвалення рішень щодо велосипедної інфраструктури
міста (Людмила Кліщук У Києві тестують мапу велосипедної
інфраструктури // https://nachasi.com/2018/06/08/mapu-velosypedna. – 2018.
– 08.06).
Мер Дніпра Борис Філатов:
Дніпро докладе всіх зусиль, щоб увійти у топ-10 міст України, в
яких діяльність влади відкрита для мешканців. Для цього є політична
воля та команда, яка впроваджує в місті сучасні цифрові рішення.
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Нещодавно міжнародна антикорупційна організація Transparency
International оприлюднила рейтинг прозорості 100 найбільших міст України,
в якому Дніпро за рік зробив значний ривок, піднявшись із 66 місця на 20-те.
Це найбільший прогрес серед обласних центрів України.
Тонни паперових документів, переведених у цифру, найкращий
зарубіжний досвід, сучасні стандарти і технології – все для зручності містян і
відкритості процесів, пов’язаних з владою. Є ще над чим працювати, та нам
це до снаги.
Під час складання рейтингу експерти враховували прозорість сфер
відповідальності міських рад, зокрема, бюджетних процесів, соціальних
послуг, комунальних підприємств, закупівель, землекористування тощо. За
словами керівника Тгаnѕраrеnсу International Ukraine Ярослава Юрчишина,
потенціал Дніпра не обмежується входженням до двадцятки найбільш
відкритих міст.
Зі свого боку Борис Філатов подякував експертам, які високо оцінили
роботу команди муніципалітету.
«Transparency International – авторитетна у світі організація. Ми зробимо
все, щоб виправдати довіру» (Філатов: Ривок Дніпра у рейтингу
прозорості влади – результат роботи, яка триватиме й надалі //
https://24tv.ua/filatov_rivok_dnipra_u_reytingu_prozorosti_vladi__rezultat_robo
ti_yaka_trivatime_y_nadali_n980191. – 2018. – 07.06).

Портал відкритих даних міста opendata.gov.ua презентовано у
Вінниці. Відтепер важлива для мешканців міста інформація стане доступною
для широкого загалу – від даних про функціонування комунальних служб до
інформації про міський бюджет.
Портал створений департаментом інформаційних технологій Вінницької
міської ради у межах пілотного проекту з розвитку відкритих даних у містах.
Участь у ньому Вінниця виборола влітку 2017 року.
Портал міста на сьогодні містить 191 набip даних від 44 організацій, які
є розпорядниками інформації. Дані стосуються різних сфер життєдіяльності
Вінниці у форматі, придатному для аналізу та створення електронних
сервісів та інструментів. Наразі на порталі опубліковано обов’язкові та
першочергові дані, але надалі передбачено оприлюднення у відкритих
форматах даних, найбільш запитуваних та актуальних для громадськості.
Мешканці міста, громадські активісти, аналітики та розробники зможуть
знайти інформацію про комунальне майно, оренду, благоустрій, містобудівні
умови та обмеження, освітні заклади міста. Серед найбільш потенційно
затребуваних наборів даних:
 інформація про рекламні засоби комунальної власності
 перелік вільних земельних ділянок станом на 2018 рік
 перелік діючих договорів оренди земельних ділянок
 паспорт бюджетної програми та інші.
Регіональні ініціативи
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Оприлюднені набори відкритих даних – це крок як до прозорості
влади, так і до розвитку підприємницького потенціалу міста. Сподіваюся, що
це дасть старт створенню IT-проектів, які послугують потребам містян і
зроблять Вінницю ще більш зручною та комфортною
У рамках цього ж пілотного проекту у Вінниці був проведений аудит
даних, підготовлено понад 180 наборів даних до публікації, розроблено
нормативно-правову базу, а також інтерактивну візуалізацію на основі даних
про комунальну галузь міста (Людмила Кліщук Портал відкритих даних
запустили
в
іще
одному
українському
місті
//
https://nachasi.com/2018/06/04/portal-vidkrytyh-danyh. – 2018. – 04.06).

1
червня
2018
року
Портал
відкритих
даних
міста opendata.gov.ua презентовано у Вінниці. Відтепер важлива для
мешканців міста інформація стане доступною для широкого загалу – від
даних про функціонування комунальних служб до інформації про міський
бюджет. Портал створений департаментом інформаційних технологій
Вінницької міської ради у межах пілотного проекту з розвитку відкритих
даних у містах, що реалізується проектом USAID / UK aid «Прозорість та
підзвітність
у
державному
управлінні
та
послугах»/TAPAS за
підтримкиДержавного агентства з питань електронного урядування, участь у
якому Вінниця виборола влітку 2017 року.
Портал міста на сьогодні містить 186 наборів даних від 44 організацій –
розпорядників інформації, про різні сфери життєдіяльності Вінниці у
форматі, придатному для аналізу та створення електронних сервісів та
інструментів. Наразі на порталі опубліковано обов’язкові та першочергові
дані, але надалі передбачено оприлюднення у відкритих форматах даних,
найбільш запитуваних та актуальних для громадськості. Мешканці міста,
громадські активісти, аналітики та розробники зможуть знайти інформацію
про комунальне майно, оренду, благоустрій, містобудівні умови та
обмеження, освітні заклади міста. Серед найбільш потенційно затребуваних
наборів даних – інформація про рекламні засоби комунальної
власності, перелік вільних земельних ділянок станом на 2018 рік, перелік
діючих договорів оренди земельних ділянок, паспорт бюджетної програми та
інші.
Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань
електронного урядування: «Свого часу Вінниця показала усій країні
приклад, яким має бути ефективне самоврядування. Тут першими в Україні
з’явилися: сучасний ЦНАП – «Прозорий офіс», інформаційна система, яка
дозволяє міському голові отримувати «картинку» про роботу всіх служб у
режимі онлайн, вай-фай у громадському транспорті та безліч інших новацій.
Сьогодні ми є свідками того, що Вінниця залишається в авангарді
впровадження новітніх технологій. Оприлюднені набори відкритих даних –
це крок як до прозорості влади, так і до розвитку підприємницького
потенціалу міста. Сподіваюся, що це дасть старт створенню IT-проектів, які
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послугують потребам містян і зроблять Вінницю ще більш зручною та
комфортною».
Також у рамках пілотного проекту у Вінниці був проведений аудит
даних, підготовлено понад 180 наборів даних до публікації, розроблено
нормативно-правову базу, а також інтерактивну візуалізацію на основі даних
про комунальну галузь міста.
Сергій Тимощук, заступник міського голови Вінниці: »Інформацію у
формі відкритих даних будь-хто може вільно використовувати та
розповсюджувати, а завдяки машиночитним форматам її можливо
комбінувати, об’єднувати, досліджувати, будувати нові цікаві сервіси.
Відкриті дані можуть бути корисні для інновацій та стартапів, бізнесу та
маркетингу, науки та журналістики, суспільно-корисних проектів та екології,
аналітики, контролю і навіть просто заради інтересу. Розуміючи великий
потенціал розвитку цієї сфери на благо міста, перебуваючи на боці прогресу
та відкритості, ми активно працюємо над покращенням якості наших наборів
для створення дійсно корисного продукту».
Варто зазначити, що у вересні 2017 року Вінниця одним із перших міст
приєдналася до Міжнародної хартії відкритих даних. Ця подія, з одного боку,
підтвердила статус Вінниці як одного із найпрогресивніших міст України у
сфері відкритих даних, а з іншого – наклала на міську раду додаткові
зобов’язання перед міжнародною спільнотою, потенційними інвесторами та
мешканцями міста у підтримці принципів відкритого муніципального
управління.
Катерина Оніліогву, керівник напряму відкритих даних проекту
USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та
послугах» / TAPAS:»За результатами дослідження, відкриті дані вже
принесли понад 700 мільйонів доларів до економіки України через створення
нових сервісів та продуктів на їх основі. Відкриття даних на рівні міст
відіграє велику роль у розвитку економіки, і ми сподіваємося, що дані з
порталу використовуватимуться громадськістю, бізнесом та розробниками.
Важливо, що відтепер ці актуальні дані публікуються на порталі за
замовчуванням, а не надаються окремим мешканцям за запитом. Слід
відзначити, що новий портал містить унікальні для українських міст набори,
викладені
за
найкращими
міжнародними
стандартами».
«Під час відбору до проекту Вінниця продемонструвала свою мотивацію та
готовність зробити міську владу більш відкритою та прозорою для своїх
мешканців. Ми, зі свого боку, завдяки допомозі міжнародних донорів, надали
місту підтримку на створення порталу. Це, беззаперечно, важливий крок у
розвитку міста, адже забезпечить ще більшу підтримку та довіру місцевого
населення до влади», – наголосив Петро Матіяшек, керівник проекту USAID
/ UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» /
TAPAS (У Вінниці запустили міський портал відкритих даних //
https://www.e.gov.ua/content/u-vinnyci-zapustyly-miskyy-portal-vidkrytyhdanyh. – 2018. – 04.06).
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Експертний погляд
Дмитро Сінченко, голова ГО «Асоціація Політичних Наук»:
Три роки тому Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про
звернення громадян», якими передбачила можливість громадян
звертатися до органів влади та місцевого самоврядування за допомогою
електронних петицій.
Сьогодні результати прийняття цієї невеличкої поправки не дуже
відчутні пересічному громадянину, проте вони обов’язково принесуть свої
плоди у недалекому майбутньому.
Адже світ невпинно наближається до нового етапу свого розвитку – до
електронної демократії. І Україна має всі шанси стати одним із рушіїв цих
змін у світі.
А поки що нам варто хоча б почати користуватись інструментом
електронних петицій, своєрідним тренажером для підготовки країни до змін.
Як електронні петиції запрацювали на рівні місцевого самоврядування?
Дослідимо це питання на прикладі Кіровоградської області та міста
Кропивницького.
Так, станом на кінець 2017 року, із 63 органів місцевого самоврядування
області (якщо не брати до уваги сільради), лише 19 створили розділ для
електронних петицій на своєму сайті.
З них – лише у 9 радах було виявлено спроби зібрати підписи під
петиціями, але лише в трьох радах петиції розглядалися.
Якщо говорити про успішність петицій, то зі 174-х петицій (з них 134 – у
Кропивницькому) лише 32 набирали необхідну кількість голосів (з них у
Кропивницькому – 26) і були розглянуті.
З цієї кількості петицій лише п’ять почали втілювати в життя. Тобто
мешканці області були мало обізнані з існуванням цього механізму, а тому
ним практично не користувалися.
Цю проблему виявили активісти ГО «Асоціація Політичних Наук» і,
спільно з колегами з Українського незалежного центру політичних
досліджень, почали її вирішувати.
Вони провели навчання спершу для чиновників, потім – для місцевих
активістів, звернулися з офіційними листами до порушників закону з
проханням передбачити можливість створення електронних петицій на
офіційному сайті.
Після цього додатково з’явилося ще шість розділів. Кардинально
виправити ситуацію зможе реакція Уповноваженого ВРУ з прав людини –
саме до нього були відправлені скарги на всі виявлені порушення закону
«Про звернення громадян».
А доки цього не відбулося – активісти почали створювати електронні
петиції до своїх органів місцевого самоврядування на сайті громадської
організації «Асоціація Політичних Наук».
Експертний погляд
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За півроку також додалася ще 21 петиція на сайті Кропивницької
міськради, і 6 петицій вже були підтримані.
Важливо розуміти – самі по собі електронні петиції нічого не
вирішують. Рішення в будь-якому разі ухвалюватимуть депутати – з будьякого питання. Проте це зручний спосіб заявити про свою проблему,
залучити на свій бік однодумців, запропонувати шляхи її вирішення.
Петиції – не панацея, але в поєднанні з іншими «ліками» вони здатні
суттєво
допомогти
у
вирішенні
проблеми. Цими
додатковими
інструментами можуть бути вуличні акції, особисті зустрічі з депутатами
та чиновниками, публічні дискусії тощо.
Чому місцевим депутатам не вигідно ігнорувати електронні петиції? Та
хоча б тому, що кількість підписів, необхідних для підтримки петиції,
подекуди більша, ніж кількість виборців, що голосували за деяких чинних
депутатів.
Якщо петицію підтримують мешканці – вона має значні шанси на успіх.
Але найголовніше, що потрібно для успіху, – це діяти. Якщо вас дійсно
хвилює якась проблема вашого міста – зробіть перший крок (Є-петиція – є
результат // https://www.pravda.com.ua/columns/2018/06/23/7184243. – 2018.
– 23.06).

Виктор Сизоненко, адвокат:
Новый обзор главных юридических новостей в сфере крипты и
блокчейна.
Запуск сети EOS
Главной новостью первой половины июня является запуск сети EOS.
Старт не был гладким – запуск сети откладывался и не раз. Официальный
запуск блокчейна от Block.one состоялся вечером 14-го июня, а уже днем 16го июня в сети была зафиксирована заморозка транзакций. Проблему решили
спустя 3 часа после сообщения о ней, но осадок, как говорится, остался.
А за день до запуска сети EOS в интернете начала активно
тиражироваться новость о том, что проект, якобы, будет конфисковывать
токены пользователей у которых отсутствует активность в течение 3 лет, при
этом конфискованные токены будут реализованы на аукционе в пользу всех
остальных участников сети.
Успокою всех держателей EOS, которые решили положить их «на
полку». Эта новость появилась из-за неверного толкования Статьи XVII
конституции EOS. Речь идет всего лишь о приостановлении аккаунта
пользователя, а токены, как известно, хранятся не в аккаунте, а на адресе
кошелька, к которому EOS доступа не имеет и конфисковать ничего не
может. Если аккаунт будет приостановлен, то токенхолдер может привязать
адрес, на котором хранятся токены к новому аккаунту без каких-либо
последствий.
Америка
Експертний погляд

24

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

1 – 30 червня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
Важными новостями из Штатов для крипторынка стали заявления SEC,
о том, что биткоин и эфириум не являются ценными бумагами (securities).
В интервью CNBC 6-го июня глава SEC Джей Клейтон заявил о том, что
биткоин не security (не забыв напомнить при этом, что токены большинства
ICO все же security).
И уже 14-го июня директор Департамента корпоративных финансов
SEC – Вильям Хинаман заявил, что эфириум также не является security.
Напомню, что эти заявления стали развязкой «регуляторной драмы»
вокруг правового статуса BTC и ETH, начало которой положила речь
бывшего главы Commodity Futures Trading Commission (CFTC) и бывшего
партнера Goldman Sachs – Гари Генслера на лекции в M.I.T.. В своей речи
бывший чиновник заявил, что ETH и XRP обладают признаками securities,
чем всколыхнул рынок.
Заявления SEC успокоили рынок и дали ему небольшой положительный
толчок.
Несмотря на всеобщую радость, я бы предостерег участников рынка от
излишней эйфории и чрезмерной уверенности в статусе коинов.
Заявления не являются официальными правилами, нормами или
разъяснениями, это только точка зрения конкретного чиновника, высказанная
им в конкретный момент времени.
Поэтому, нет никаких юридических гарантий, что в случае просадки цен
и коллективных исков инвесторов судьи при определении правового статуса
коинов будут исходить именно из выступлений чиновников SEC, а не из
норм законодательства Штатов о ценных бумагах, которое оставляет
широкий простор для разных трактовок.
Не замедлил с реакцией на заявления SEC Президент Чикагской
опционной биржи (CBOE) Крис Конканнон. В своем комментарии
Bloomberg Крис заявил, что заявления SEC внесли ясность в статус коинов и
устранили барьеры на пути потенциального запуска Ethereum-фьючерсов.
А вот «главный предсказатель» крипторынка Томас Ли не жалует
фьючерсы. В своем интервью все тому же Bloomberg Том заявил, что в
падении курса биткоина виноваты… фьючерсы.
Время и рынок покажут, как фьючерсы отразятся на эфириуме, но
многие эксперты традиционного фондового рынка действительно не раз
отслеживали тенденцию, при которой появление фьючерсов на актив ведет к
его проседанию.
Вторая по важности новость из Штатов – это назначение SEC советника
по цифровым активам и инновациям
Новая ключевая фигура для регулирования отрасли – Valerie A.
Szczepanik, которая также занимает пост первого заместителя Департамента
корпоративных финансов.
Профильные СМИ уже окрестили ее Крипто Царицей, Крипто Шерифом
и Шефом Криптовалют. Очевидно, что ее влияние на индустрию будет
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велико, а ее богатый бекграунд в сфере подтверждает, что она правильный
человек для этой позиции.
Скоро увидим, что она привнесет в отрасль.
Тем временем, глава SEC Джей Клейтон говорит всем участникам
рынка – приходите к нам, если хотите сделать ICO. В своем интервью
CNBC Джей приглашает всех в SEC.
Джей говорит, что специально под токены и криптовалюты
законодательство о ценных бумагах и фондовом рынке переписывать не
будут, а еще «на пальцах» объясняет в каком случае ICO будет
регулируемым.
Так что, не стесняйтесь, Джей всех ждет и готов помогать, спешите пока
очереди нет.
А глава Департамента по торговле и рынкам SEC Бретт Редферн
сокрушается, что крипто-биржи США, не проявляют особого энтузиазма к
тому, чтобы привести свою деятельность в соответствие с требованиями
законов.
Об этом он сообщил в интервью CNBC. Да, с началом бурной
деятельности SEC энтузиазма на крипторынке уж точно поубавилось, но я
думаю – уходит нездоровый энтузиазм, а здоровый никуда не денется и ждет
понятных «правил игры».
И снова биржах. Новое исследование Mitek провайдера сервисов
KYC/AMLговорит о том, что биржам не только не хватает регуляторного
энтузиазма. Энтузиазма к идентификации клиентов тоже недостаточно.
68 % криптобирж и сервисов кошельков, на территории ЕС и США, не
предлагают своим клиентам проходить процедуру верификации аккаунта при
регистрации. К сожалению для фанатов анонимности, регуляторная среда
развивается так, что эта цифра будет снижаться, а те кто не будут выполнять
процедуры KYC/AML уйдут в глубокую тень.
Канада опубликовала проект регуляторного акта, направленный на
урегулирование деятельности в криптоотрасли.
В частности, он касается криптобирж и платежных сервисов. Основное
внимание в законопроекте уделено опять-таки KYC/AML. С проектом можно
ознакомиться
по
ссылке http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-0609/html/reg1-eng.html.
Европа
Испания хочет стать страной с инновационным крипторегулированием.
30 мая испанский парламент поддержал инновационный законопроект
по регулированию блокчена и криптовалют.
Однако, уже 1 июня премьер-министр Мариано Рахой был отправлен в
отставку, а на смену ему был назначен социалист Педро Санчес. Смена
премьер-министра в Испании может привести к политическому кризису на
юге ЕС. Такие обстоятельства убирают вопрос имплементации нового
крипторегулирования из актуальной повестки дня на неопределенное время.
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Пожелаю испанцам удачи, а пока первые два вагона регуляторного
локомотива – Мальта и Гибралтар уезжают все дальше.
Реестры прав собственности на блокчейне. Нидерланды и Швеция
делают решительные шаги.
В Нидерландах анонсировали тестирование технологии блокчейн для
применения в национальном реестре прав на недвижимости и видят в этом
огромный потенциал.
А в Швеции уже провели демонстрацию осуществления транзакций в
земельном реестре на блокчейне. Демонстрация проведена в тестовой среде,
но показала огромный потенциал применения блокчейн в сфере регистрации
прав на недвижимость.
Британский финансовый регулятор FCA опубликовал письмо для банков
по крипто-рискам. В письме FCA призвало банки не отказывать в
обслуживании всем кто связан с криптовалютами и блокчейном, а также
применять индивидуальный подход к таким клиентам, т.к. риски от клиента к
клиенту могут существенно отличаться. Помимо этого, регулятор призвал
банки повышать уровень знаний своих сотрудников в этой сфере.
Швейцарский банк впервые открыл счета для криптокомпаний.
Hypothekarbank Lenzburg открыл счета для криптокомпаний и стал одним из
первых банков открыто заявляющих о понимании специфики криптоотрасли
и готовности работать с ее представителями.
Власти Литвы опубликовали «регуляторное руководство по ICO». В
этом тщательно подготовленном документе описаны основные регуляторные
и налоговые нюансы, а также приводится подробная классификация токенов
ICO. Если вы собираетесь делать ICO в Литве этот документ – must read.
Израиль отсрочил вступление в силу закона о противодействии
отмыванию денег с помощью крипто валют. С 1 июня в Израиле должен был
вступить в силу закон о противодействии отмыванию денег с помощью
криптовалют, однако парламент страны отложил его введение минимум на
четыре месяца. Финансовый регулятор Польши поддался общественному
давлению и смягчил подход к криптовалютам.
Польская KNF сообщила, что деятельность, связанная с криптовалютами
прямо не запрещена законами, а поэтому не является их нарушением.
Азия и остальной мир
Непростая ситуация с крипторегулированием в Зимбабве
Считаете крипторегулирование США, Канады, Китая или Сингапура
слишком жестким? Вы просто не работали в Зимбабве.
Криптобиржа Golix приняла решение перебраться за пределы страны изза давления местного Центробанка на криптовалютную индустрию. Это
решение менеджмент биржи назвал необходимым условием ее сохранения в
целом.
Из российских законопроектов по регулированию криптовалют и
блокчейна уберут термин «криптовалюта».
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А зачем? А чтобы никто не догадался! ) В любом случае, финальные
законопроекты Дума проголосует единогласно. Так что следим за
изменениями в текстах.
В Таиланде всѐ непросто
Не так непросто, как в Зимбаве, конечно! Но SEC Таиланда одобрил
торговлю только 7 криптовалютами и лишь 5 заявок на проведение ICO из 50
поступивших (Дайджест регулирования криптоотрасли и блокчена //
http://blog.liga.net/user/vsizonenko/article/30317. – 2018. – 17.06).

Алексей Зеливянский, координатор компонента «Электронные
услуги» программы EGAP:
Более трех лет я работаю в рамках швейцарско-украинской
программы EGAP над внедрением е-услуг. В партнерстве
с Государственным агентством по вопросам электронного управления и
другими органами власти мы уже запустили «Оформление помощи при
рождении ребенка», «Оформление онлайн жилищной субсидии» и другие
е-сервисы.
Кроме того, сегодня, в соответствии с Концепцией развития
электронного управления в Украине до 2020 года, утвержденной
правительством в прошлом году, многие из административных услуг
переводят в е-формат. На данный момент в электронном виде доступны
более 50 услуг, но их список растет.
Получая какую-то услугу онлайн, я подхожу к этому с позиции
профессионала – интересуюсь, как она работает. Со временем я стал замечать
типичные неудобства, ошибки и недостатки. Чтобы не допускать
повторения этих проблем и был составлен этот перечень. Он состоит из трех
блоков: общее – касается сайта получения е-услуги в общем; электронные
формы – форм внесения информации для получения услуги; сообщение
пользователю – системы нотификации пользователя (сообщения на сайте,
SMS, электронные письма и т. п.).
Общее
На сайте должно быть понятно, какие е-услуги доступны
Это очевидно: если при входе на сайт не ясно, какие именно е-услуги
можно получить, ими не станут пользоваться. Но ведь хочется, чтобы есервисами пользовались? Если так, нужно сделать их перечень понятным.
С самого начала информируйте пользователя, что от него требуется
для получения е-услуги
Что необходимо для получения услуги, кто имеет право на ее получение
– эта информация должна быть на первых страницах, куда попадает
пользователь. Не нужно устраивать сюрпризы.
Ситуация, когда человек 15 минут ищет паспорт и ИНН, чтобы
заполнить форму, потом еще 10 минут заполняет эту форму, следующие 10
минут сканирует документы и прикрепляет их к форме, а потом ему говорят:
«Дайте ЭЦП», которой у него нет, – недопустима.
Експертний погляд
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Это же касается типа заявителя. Если после проведенных манипуляций
человек в последний момент узнает, что у него нет правовых оснований
подавать заявление, это раздражает и возмущает.
Услуга должна быть адаптирована к мобильным устройствам и быть
платформонезависимой
Чтобы удостовериться в важности этого пункта, можно посмотреть
данные Google Analytics по государственным сайтам. К примеру, в первой
половине апреля около 30 % аудитории «Урядового порталу» заходили на
сайт со смартфона или планшета. Windows использовали около 68 %
пользователей, но остальные 30-33 % пользователей – также потенциальная
аудитория е-услуг.
Сайт е-услуги должен работать по протоколу HTTPS
Ни одна е-услуга невозможна без заполнения электронных форм и
отправки данных. При использовании HTTPS-протокола, данные, которые
передаются с компьютера пользователя на сервер, будут лучше защищены.
Кроме того, браузер Google Chrome уже в ближайшее время начнет помечать
страницы без HTTPS, на которых есть формы внесения данных, как
небезопасные.
Связь с технической поддержкой должна быть доступна на всех
страницах
Даже если общение с техподдержкой е-услуги реализовано через
электронную почту или по номеру телефона, контактная информация должна
присутствовать всюду, вплоть до форм внесения данных. При возникновении
вопросов пользователя не должен покидать нынешнюю страницу и
прерываться. Оптимальный вариант – круглосуточная чат-поддержка (хотя
это, скорее, мечта о качественном сервисе).
Страницы услуги должны быть адаптированы для людей с проблемами
зрения
При
создании
онлайн-сервиса
поиска
сведений
Единого
государственного реестра, я обнаружил следующее. Единственным капчатестом, доступным для считывания людям с нарушениями зрения,
был ReCaptcha2 от Google. Причем узнать это удалось только после жалобы
от соответствующей ассоциации. Единых стандартов для создания
инклюзивных веб-сайтов я не встречал, но с этими рекомендациями советую
ознакомиться.
Формы внесения данных
Поля формы должны иметь четкие названия и маркировку
обязательности
Пользователь должен понимать, какие поля ему обязательно нужно
заполнить в момент оформления, а не после проверки формы перед
отправкой.
Что касается названий полей – пожалейте техподдержку и тех, кто будет
обрабатывать полученные данные. Чем понятнее нейминг, тем меньше
ошибок и вопросов от пользователей. Например, не пишите «адрес», если
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имеете в виду именно адрес регистрации заявителя, а не место его
фактического проживания.
Если формат заполнения поля неочевиден, используйте маску ввода.
Если это невозможно – приведите пример
Как указывать номер телефона: «+380971234567» или «(097)123-45-67»?
Если существует несколько вариантов внесения информации, без масок
ввода вы получите то, что потом будет сложно анализировать. Примеры
таких полей – номер телефона или серия и номер паспорта – если их вносят в
одно поле.
Везде, где это возможно, нужно использовать справочники
Применение справочников значительно снижает вероятность ошибок и,
главное, облегчает заполнение электронной формы.
Везде, где это возможно, должно быть автоматическое заполнение
информации
Например, автозаполнение стоит реализовать в случае, если можно по
коду предприятия автоматически получить его название и местонахождение
(из открытых данных или АРІ-доступа к реестру). Или заполнить поле ФИО
и ИНН сведениями из электронной цифровой подписи.
Это ускоряет процесс и снижает количество ошибок. Но нужно
обращать внимание, насколько надежен источник информации. Используйте
автоматические формы заполнения лишь в том случае, когда уверены в
корректности и доступности сведений.
Никаких сканов!
Делайте все возможное, чтобы избегать прикрепления отсканированных
документов. Это значительно усложняет услугу: возникают вопросы
относительно формата и качества изображения, возрастает объем
передаваемых данных. И, главное, прикрепление сканов – это неудобно для
пользователя. Иногда, чтобы избежать этой необходимости, приходится
менять нормативную базу или налаживать взаимодействие между
госорганами и реестрами. Но усилия того стоят.
Должна быть возможность заполнения формы без мыши
Это вопрос как скорости и удобства заполнения, так и
платформонезависимости. Форму могут заполнять на устройстве с
сенсорным экраном, и это тоже должно быть удобно. Даже если ее
заполняют с компьютера, без использования мыши это можно делать
быстрее. Поэтому, следует обращать внимание на табуляцию.
Информирование пользователя
Пользователь должен получить подтверждение заказа услуги
После того, как пользователь отправил заявление или форму для
обработки, его необходимо проинформировать, что услуга заказана удачно.
Идеальный вариант – сообщить о следующих шагах и времени ожидания
рассмотрения обращения. Так вы не будете получать два-три идентичных
заявления, а пользователь останется уверен, что все прошло нормально.
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Речь идет как о сообщении на сайте услуги, так и об информировании по
электронной почте или в SMS. Особенно это касается платных услуг, ведь их
предоставление зависит и от успешного проведения онлайн-оплаты.
В сообщениях нужно указывать сроки ожидания
В сообщениях пользователю указывайте информацию о максимальных
сроках обработки его обращения. Заявитель имеет право знать, сколько он
будет ждать. Более того: если предоставление услуги состоит из нескольких
этапов, информируйте его о максимальных сроках каждого из них. Это
избавит заявителя от лишнего беспокойства и разгрузит службу поддержки
сервиса.
Все сообщения пользователю должны содержать идентификатор
заказа
Идентификатор нужен, чтобы техподдержка при необходимости быстро
находила заявление. По номеру это делать значительно быстрее, нежели,
допустим, по ФИО и датам обращения. Дайте пользователю код и попросите
обратить на него внимание.
Если пользователь отправлял несколько обращений о получении услуги,
без идентификатора ему будет сложно разобраться, какое уведомление
относится к рассмотрению какого обращения.
Необходимо информировать пользователя о каждом этапе
рассмотрения обращения
Чем подробней вы информируете пользователя об обработке его
обращения, тем спокойнее он будет.
Система должна предусматривать оценивание и обратную связь
После предоставления услуги нужно узнать мнение пользователей.
Только так можно выяснить, насколько хорош, удобен и прост ваш сервис.
Также можно получить конструктивные предложения по его улучшению.
Опрос целесообразно проводить на этапе завершения получения услуги.
Причем, неважно, положительным ли был результат – опрашивать
необходимо всех.
И не забывайте при обращении учитывать в формулировках гендерные
нюансы.
Пользователь должен иметь доступ к исходным данным
После заказа услуги у пользователя могут возникнуть вопросы или
сомнения насчет того, все ли корректно заполнено. Особенно если ему
отказали в предоставлении услуги.
Для этого следует предусмотреть возможность доступа к информации,
отправленной на рассмотрение. Это может быть доступ к отправленной
заявке в электронном кабинете на сайте или копия отправленной заявки в
сообщении об успешно заказанной услуге, которая приходит по электронной
почте.
Особенно важно при предоставлении сведений (выдержек, справок)
указывать, по каким данным осуществлялся поиск, поскольку информация об
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отсутствии данных тоже важна – поэтому должна быть возможность
проверить свой запрос на предмет отсутствия ошибок.
Email-сообщения не должны содержать ошибок
Следите за тем, чтобы в таких уведомлениях были корректно указаны
обращение к заявителю, тема письма. Не забывайте о приветствии и подписи.
Побеспокойтесь о том, чтобы письма не попадали в спам. Отнеситесь
внимательно ко всем нормам интернет-этикета. Вы же создаете
государственный или публичный сервис. Пусть гражданин чувствует, что его
уважают (Как сделать электронные госуслуги действительно удобными –
чеклист для разработчиков // https://ain.ua/2018/06/15/cheklist-dlyarazrabotchikov-po-egov. – 2018. – 15.06).

Алексей Мусатов, исполнительный директор Национальной лиги
транспортного бизнеса:
Сейчас везде можно услышать про интернет, про «большие
данные», «электронное правительство». Во всех странах идут такие
разговоры, а в некоторых – многое и делается для «информатизации и
цифровизации управления». Украина – тоже пытается. Правда, пока не
очень успешно…
Используя электронные технологии, правительства и граждане
получают уникальную возможность совместной работы по формированию
государственной политики. Не зря такой подход получил название
инклюзивного. Пока, к сожалению, кроме слов, в Украине не создано
реально действующих инструментов такой работы (программ, порталов,
банков данных и т. д.). Украинцы же могут и хотят предложить своему
государству гораздо больше, чем критические посты и перепосты в
«Фейсбуке». Речь идет об их реальном запросе на участие в государственном
управлении.
В современном мире меняется круг тех, кто создает и распространяет
общественное мнение. Оно формируется в социальных сетях. Социальные
сети позволяют общаться и объединяться в сообщества по убеждениям и
интересам, людям, разделенным многими тысячами километров, –
планировать и осуществлять совместные действия, не только в виртуальном,
но и в реальном пространстве. Массовые политические акции в мире за
последние годы хорошо это продемонстрировали. Последнее вызывает все
больший интерес государства к виртуальному пространству интернета, к
настойчивым попыткам поставить его под свое «недремлющее око».
Серьезным шагом по установлению государственного контроля над
интернетом и данными, хранящимися в виртуальном пространстве, стало
принятие в 2013 году Хартии открытых данных. В настоящее время к ней
присоединились 19 стран и 35 органов местного самоуправления. В том
числе и правительство Украины.
Реализация Хартии предусматривает, что:
Експертний погляд

32

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

1 – 30 червня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
- все правительственные данные должны открыто публиковаться по
умолчанию, если это не противоречит законодательству;
- данные должны быть актуальными, исчерпывающими, понятными и
точными;
- правительством должен быть обеспечен широкий доступ и
возможность повторного использования данных;
- государство-подписант обязуется оптимизировать государственное
управление и формировать политический курс в интересах граждан на основе
открытых данных;
- также государство обязуется поддерживать инновации в области
открытых данных.
Однако данные сами по себе не добро и не зло. Они – инструмент, с
помощью которого можно изменить мир к лучшему, но только в том случае,
если им пользуются профессионалы, желающие сделать мир справедливее,
богаче и краше. Можно сколько угодно размещать в сети правительственные
данные, но это не развернет систему государственного управления от
обслуживания интересов политических элит к удовлетворению потребностей
украинцев. Пока сами элиты этого не захотят или их не заставят
сложившиеся обстоятельства.
В 2017 году было проведена общественная экспертиза работы
Министерства инфраструктуры с публичной информацией. Всего
министерство разместило 40 % наборов открытых данных. Это очень мало
для действительно «открытого» государственного управления. К тому же
впечатление еще хуже, если учесть, что 72 % опрошенных дали
отрицательную
оценку
работе
министерства.
Интересно,
что
опубликованные данные в большинстве случаев соответствовали принципам
Хартии. Но не соответствовали интересам общества и не помогали решить
волнующие его проблемы. Международные эксперты считают, что открывать
нужно не столько данные, сколько правительственные процедуры,
позволяющие использовать эти данные для решения конкретных задач.
Кабинет министров Украины принял два постановления о работе с
открытыми данными и утвердил Концепцию развития электронного
управления в Украине. Однако дальше этого дело не пошло («Электронное
правительство» – забота общества? // https://112.ua/mnenie/elektronnoepravitelstvo-zabota-obshhestva-449399.html. – 2018. – 13.06).
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Блоги та соціальні мережі
Державне агентство з питань електронного урядування України:
Користь від відкриття даних – значна як і для громадян, так і
держави.
Скажімо, відкриті дані допомагають споживачам ухвалювати кращі
рішення, даючи їм доступ до повнішої інформації про ринок.
Так, Tabletki.ua надає змогу порівнювати ціни на препарати в різних аптеках.
Відкриті дані дають можливість створити нові товари та послуги.
Приміром, Система
пошуку
маршрутів
громадського
транспорту
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, скажімо, завдяки доступу до системи
державних закупівель – Система публічних електронних закупівель ProZorro.
Щоб і надалі розвивати потенціал відкритих даних, важливе
налагодження ефективної системи зворотного зв’язку з користувачами, щоб
краще розуміти їхні потреби.
Саме тому Державна фіскальна служба України розробила опитування
щодо наборів даних, які ДФС оприлюднює у формі відкритих даних. Воно
розміщене на офіційному веб-порталі ДФС (sfs.gov.ua/opros2) на головній
сторінці у розділі «Опитування».
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(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 31.05).
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Jaanika Merilo:
5 цифр и 5 новостей недели из Днепра
1. В Днепре отстояли допороги ПроЗорро с 3000 гривен (упрощеннная
система для аварийных случаев, депутатских денег и ОСББ)
2. Получили от GIZ мобильный чемоданчик с помощью которого можем
предоставлять административные услуги и в выездном формате. Спасибо!
3. На исполкоме Днепра приняли решение о подключении и других
коммунальных служб к Регистру Жителей. Это значит, что утверждаем, кто
имеет доступ (Водоканал ид), сотрудники получают доступ через ЕЦП и
скоро можно будет уже и некоторым службам не предоставлять справки о
составе семьи.
4. Встретились с IT Dnipro Cluster, обсудили уже вместе поддержанные
проекты (RunIT, cтуденческая олимпиада, статистика ИТ сектора ид) и
обсудили ряд новых, скоро расскажем. Также встретились с Space Cluster
Dnipro и проговорили идеи про совместную популяризацию и
образовательные и стартап проекты в сфере космоса.
5. В рамках передачи опыта электронного Днепра у нас в гостях была
команда мэра Першетравенска и встречались с народным депутатом Sergey
Shahov по передаче опыта. Наш приоритет конечно Днепр и область но по
разным причинам, если сможем поддержать и Луганщину, буду рада.
5 цифр
- 343 000 жителей уже не должны предоставлять соцслужбам справку о
составе семьи (и скоро и городским коммунальным)
- 40 % справок о составе семьи соцслужбы уже сами запрашивают из
регистра, не «дергая» жителей. Это примерно 1000-1200 меньше визитов
жителями в день.
- Примерно 2800 раз в день пациенты сами записываются к врачу через
интернет, систему Хелси. Уже и в Покрове и Никополе работает запись через
Хелси
- 36 356 закупок Днепра провели через ПроЗорро. Общая экономия 831
миллионов, на допорогах примерно 146 миллионов
- 22 слоев на Открытой Карте Днепра и 13 070 объектов!!!
https://mapa.dniprorada.gov.ua/htt…//mapa.dniprorada.gov.ua
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. – 23.06).

Max Nefyodov:
Сходив на Телеканал «Прямий» до Микола Вересень про оренду
державної землі через ProZorro.Продажі. Повне відео: http://bit.ly/2K8LVAi
Зазвичай, конкуренції на цю землю «чомусь» немає, а її орендар платить
найнижчу встановлену законом ціну. В результаті він отримує надприбутки, а
громада «випалену» землю. Міністерство аграрної політики зробило дійсно
величезну роботу та оцифрувало майже весь Держкадастр – тобто провели
глобальну ревізію земельних ділянок, які тепер структуровані і зведені в
єдиний електронний реєстр, доступний кожному онлайн. Тепер ми помістимо
Блоги та соціальні мережі
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відомості про цю землю в ProZorro.Продажі та будемо проводити онлайн
аукціони з її оренди. Короче, має бути непогано залишилось втілити вже
прийняту нормативку (ну і ще знайти на цю розробку гроші, як завжди, у
донорів)

(https://www.facebook.com/max.nefyodov. – 2018. – 25.06).
Оксана Бєлік, керівник державного підприємства «Інфоресурс»:
Цього року ДП «Інфоресурс» надає можливість усім зацікавленим
протестувати систему електронного вступу
Наближається #Вступ2018. Переважна кількість заяв на участь у
конкурсному відборі подаватиметься вступниками до закладів вищої освіти в
електронній формі через особисті кабінети.
Цього року Міністерство освіти і науки України і ДП «Інфоресурс»
надають можливість усім зацікавленим протестувати систему електронного
вступу. Це дасть змогу вступникам потренуватись і пересвідчитись у роботі
системи перед офіційною подачею документів.
Отже, тестування буде проводитись 25 і 26 червня з 15 до 16 години. В
цей період часу кожен може зареєструвати тестовий електронний кабінет.
Блоги та соціальні мережі
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Що потрібно зробити?
Перейти на сайт http://ez.osvitavsim.org.ua/
На головній сторінці сайту перейти за посиланням (натиснути):
«ГЕНЕРАЦІЯ даних для ТЕСТУВАННЯ реєстрації електронного кабінету
вступника та подання заяв»
Блоги та соціальні мережі
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На сторінці генерації даних ознайомитись та виконувати покрокову
інструкцію.
Звертаю увагу на те, що тестові електронні кабінети будуть
створюватись усіма бажаючими з використанням тестових (реально
неіснуючих) даних (ПІБ, дані атестата про повну загальну середню освіту та
сертифіката
ЗНО),
автоматично
згенерованих
системою
на
сайті http://ez.osvitavsim.org.ua виключно на період тестування. По завершенні
тестування використовувати тестові кабінети буде неможливо! (Тест
системи електронного вступу // http://blog.liga.net/user/obelik/article/30390.
– 2018. – 25.06).

Олексій Кот, керуючий партнер ЮФ «АНТІКА», Член Ради з питань
судової реформи, адвокат, доктор юридичних наук:
Закупівлі в Україні через систему ProZorro: що змінилося у
процедурі проведення тендерів з моменту запровадження нових підходів?
Ми вже звикли до того, що публічні закупівлі в Україні здійснюються
через систему ProZorro. Що ж змінилося у процедурі проведення тендерів з
моменту запровадження нових підходів?
Візьму сміливість стверджувати, що і до набрання чинності Законом
«Про публічні закупівлі» процедура державних закупівель в Україні в цілому
була досить прозорою і ефективною. З власного досвіду можу стверджувати,
що багато європейських країн мають значно заплутанішу процедуру і
численні прогалини в регулюванні, які у нашому законодавстві були
враховані та усунені. Але, попри все це, суттєві зміни завдяки запуску
ProZorro все ж були.
Одна з них – запуск процедури публічних закупівель енергосервісних
договорів через електронну систему ProZorro. Хоча після вступу в силу
Закону «Про публічні закупівлі» провести тендер за таким договором з
формально-юридичної точки зору було неможливо. Чому? Все просто: не
були внесені зміни в інші нормативні акти, які посилалися і діяли за
механізмами старої процедури публічних закупівель. На виправлення цієї
ситуації знадобився майже рік.
Ще однією ключовою зміною стало впровадження процедури
моніторингу, який проводиться за критеріями ризиків, що вираховуються
автоматично. В теорії це мало б значно збільшити прозорість процедур та
контроль за ними. Як буде насправді – покаже час.
Також був запроваджений механізм малої приватизації. Одначе говорити
про його ефективність ще зарано. Розвиток цього механізму залежатиме від
розвитку самої системи ProZorro, від продажів загалом. Найбільш важливим є
те, що це – ефективна і дешева альтернатива реалізації малоцінних активів
держави. Для більшості з них повна процедура приватизації – надзвичайна
розкіш. Адже адміністративні витрати будуть значно вищими, ніж отримана
державою сума.
Блоги та соціальні мережі
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Ще одна ключова перевага – поява відкритої та загальнодоступної
інформації про продаж державних активів. Адже часто потенційні інвестори
навіть не знають, що держава продає майно, яке могло б їх потенційно
зацікавити.
Щодо рівня корупції, то в перший рік роботи ProZorro він дійсно
знизився – і це є безумовним досягненням. Всі звикали до роботи нової
системи. Але з часом почав спрацьовувати людський фактор та система
почала давати збої.
Отже, щоб державні закупівлі почали проводитися кардинально поновому, потрібні суттєві зміни в підходах у цій сфері загалом, та в свідомості
учасників процесу зокрема. Для настання реальних результатів ми маємо
вдосконалювати не тільки законодавство чи систему ProZorro. Ми повинні
вдосконалювати наше суспільство. І розпочинати потрібно із себе (Чи стало
в
публічних
закупівлях
більш
ProZorro?
//
http://blog.liga.net/user/okot/article/30292. – 2018. – 12.06).
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Інфографіка
Агентство Kantar TNS дослідило, наскільки добре про
криптовалюти знають звичайні громадяни, а не трейдери чи власники
стартапів. Отримані результати свідчать: 72 % наших співгромадян
знають про це, і 98 % з них одразу називають Bitcoin.
Що українці, які користуються інтернетом, знають про криптовалюти, чи
володіють ними, яку роль відводять державі у обігу криптовалют – все у
інфографіці за результатами онлайн дослідження Kantar TNS Online Track.
Що варто знати про те, як українці дають визначення криптовалютам та
їхнім можливостям
Опитування проводилось методом онлайн опитування з 20.04.2018 по
30.04.2018. Географія дослідження – вся Україна (крім зони АТО та АРК),
міське населення, чоловіки і жінки у віці 18-55 років. Вибірка 1000
респондентів, квотна за статтю, віком, регіоном і розміром населеного
пункту.
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(Олександр Мельник Інфографіка: Наскільки добре українці обізнані з
крипто валютами // https://nachasi.com/2018/06/21/infografika-zkryptovalyutamy. – 2018. – 21.06).
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Зарубіжний досвід
Комитет Палаты представителей США по иностранным делам
одобрил в четверг законопроект о «киберсдерживании» и ответе на
киберугрозы (Cyber Deterrence and Response Act), который поможет
«реагировать на осуществляемые под эгидой [иностранного] государства
кибердействия,
направленные
против
США»,
законопроект
предписывает президенту определять «игроков, представляющих
критическую киберугрозу», и заносить их в специальный реестр.
Такими игроками может быть любое иностранное госведомство или
персоны, ответственные или замешанные в любой финансируемой
государством киберактивности, несущей угрозу национальной безопасности
США, внешней политике, экономической устойчивости или финансовой
стабильности, включая действия, нацеленные на любой сектор критической
инфраструктуры страны, говорится в документе.
Законопроект обяжет президента США публиковать имена этих
злонамеренных «киберигроков» в федеральном реестре, исключая ряд
ситуаций, когда дело касается национальной безопасности и интересов
правоохранительных органов. Также президент будет обязан налагать
санкции на этих игроков, включая ограничения в обеспечении безопасности
и негуманитарной помощи, противодействие международным займам, запрет
на въезд в США, запрет на ведение бизнеса в стране или инвестиции в
местный бизнес, а также запрет для американских компаний продавать
товары или технологии «провинившимся».
В тексте законопроекта «игроки» не названы, однако там имеется
отсылка к заявлению главы национальной разведки о том, что Россия, Китай,
Иран и Северная Корея станут самой большой киберугрозой для США.
После принятия комитетом законопроект направляется для голосования
Палатой представителей в полном составе (Вика Рябова В США намерены
создать реестр тех, кто представляет «критическую киберугрозу» –
законопроект // http://d-russia.ru/v-ssha-namereny-sozdat-reestr-dlya-teh-ktopredstavlyaet-kriticheskuyu-kiberugrozu-zakonoproekt.html. – 2018. – 29.06).
Электронное голосование (E-Voting) будет введено в Швейцарии
в качестве третьего формата народного волеизъявления наряду
с голосованием по почте и обычным походом на избирательный участок.
Так решило правительство страны, Федеральный совет, на своѐм очередном
заседании вчера в среду.
Решение правительства о приоритетном развитии электронного канала
для народных волеизъявлений базируется на обобщающем экспертном
докладе. В этом документе специалисты пришли к выводу о том, что такой
формат голосования вполне может стать «надѐжным и технически
Зарубіжний досвід
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стабильным», существующие в настоящее время требования в смысле
обеспечения безопасности и сохранности персональных данных должны
действовать и дальше, поднявшись с уровня «распоряжения правительства»
до статуса полноценного «федерального закона».
Как и прежде, кантоны, субъекты федерации, должны будут и дальше
совершенно суверенно принимать решение о том, хотят ли они вводить
у себя систему электронного голосования в удалѐнном режиме при помощи
сети интернет, или нет. Они же должны выбирать версии таких систем
(сейчас в Швейцарии проходят тестирование несколько видов операционных
систем, позволяющих голосовать в электронном формате). Вводить же
выбранную систему каждый кантон будет на основании разрешения
федерального центра.
Федеральный
канцлер
Швейцарии
(глава
Федеральной
канцелярии, аппарата правительства и парламента) Вальтер Турнхерр
(Walter Thurnherr) в Берне на пресс-конференции:
Новым является теперь то обстоятельство, что в будущем такие
выданные центром разрешения будут бессрочными. Именно его ведомство
занимается общей координацией работ по внедрению инструментов
и механизмов электронного голосования в стране.
Он, начиная с 2004 года, 14 кантонов уже провели около двух сотен
тестовых голосований с использованием формата E-Voting. В настоящий
момент используют эту систему восемь кантонов, из них пять предоставляют
возможность голосования в удалѐнном режиме как гражданам, живущим
в Швейцарии, так и швейцарцам, проживающим на ПМЖ за рубежом,
но приписанным к данному кантону (субъекты федерации в Швейцарии
являются еще и избирательными округами). В сентябре 2018 года
тестировать E-Voting начнѐт кантон Тургау.
Главное, что у избирателя будет выбор, он сможет сам решать, какой
формат голосования ему выбрать: идти ли на участок, голосовать ли по почте
или в удалѐнном режиме в интернете. Для того, чтобы повысить степень
доверия к электронному голосованию, правительство Швейцарии решило
опубликовать все исходные коды и сделать их достоянием гласности.
«Безбарьерное голосование»
По мнению Барбары Шюпбахер-Гуггенбюль (Barbara SchüpbacherGuggenbühl), председателя «Постоянного совещания глав аппаратов
кантональных
парламентов
и правительств»
(Schweizerische
Staatsschreiberkonferenz), электронное голосование «является для кантонов
большим шансом».
По ее мнению, «избирательные процедуры будут усовершенствованы,
никаких испорченных или недействительных бюллетеней больше не будет,
граждане смогут с меньшими издержками пользоваться законными
избирательными правами. Что очень важно – электронное голосование
является
абсолютно
„безбарьерным»,
оно
учитывает
интересы
маломобильных граждан, в частности, инвалидов».
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Большим вопросом остается обеспечение безопасности и организация
противодействия хакерским атакам. Критики указывают, что абсолютной
безопасности в сети не бывает, а это значит, что любая электронная система
может быть взломана, а результаты голосования сфальсифицированы.
По словам Вальтера Турнхерра, правительство Швейцарии осознает наличие
всех этих рисков и вызовов.
Город Цуг начнет внедрять блокчейн-голосование.
«Сомнения легитимны, мы воспринимаем их со всей серьѐзностью.
Однако в конечном итоге законодатель должен будет принять решение,
взвесив все за и против, все риски и все выгоды». Соответствующая работа
начнѐтся в стране осенью, когда правительство начнѐт процесс
общественного обсуждения и межведомственного согласования новой
редакции Федерального закона Швейцарии «О политических правах
граждан» (Игорь Петров Швейцария введѐт электронное голосование //
https://www.swissinfo.ch/rus/politics. – 2018. – 28.06).

В Белоруссии могут ввести электронные трудовые книжки.
Благодаря этому можно будет улучшить сбор сведений и о гражданах,
работающих за рубежом. Они смогут считаться занятыми в экономике на
основании уведомлений в режиме онлайн.
Доказать свою активную трудовую историю через интернет можно
будет предоставив трудовой договор или справку о заработной плате
(Белоруссия перейдет на электронные трудовые книжки //
http://open.gov.ru/infopotok/5517693. – 2018. – 26.06).
Технологічні рішення для великих міст набувають все цікавіших
форм. У Китаї мають намір скористатися біометричними сканерами
замість квитків чи жетонів на проїзд у метро – і ця технологія вже готова
до використання.
Китайська столиця, Пекін, готується до впровадження технології
«біорозпізнавання». Квитки та жетони мають намір замінити сканерами
долонь та камерами для розпізнавання обличчя. Пояснюють такий крок
наміром прискорити пасажиропоток через станції метро у пікові години. Про
це інформує Reuters із посиланням на китайські державні ЗМІ.
Китай все більше використовує технологію спостереження за усіма
сферами життя – починаючи від посилення внутрішньої безпеки до
пришвидшення замовлень у ресторанах швидкого харчування. Однак такий
вид моніторингу викликає занепокоєння з боку правозахисних груп.
Правозахисники та громадські організації Китаю зазначають, що подібне
стеження може бути використане для придушення потенційний протестів та
опозиційних настроїв.
Розширювана підземна транспортна система Пекіна планує
впроваджувати технології біометричного розпізнавання із 2018 року. Про це
пише державна газета The China Daily, посилаючись на Чжан Хуабін,
Зарубіжний досвід
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керівника відділу розвитку підприємств головного оператора підземки –
компанії Beijing Subway. Камери розпізнавання зможуть виявити обличчя
людей, потенційно дозволяючи їм обходити звичайні канали продажу
квитків, а сканери долонь дозволили би просто за відбитком пальця купувати
квитки та проходити турнікети.
Китайська газета The China Daily заявила, що біометрію схожого типу
вже використовували у системі метро Шанхаю. Вона порівнювала
відскановані зображення з базою даних відбитків за лічені секунди. За
інформацією, яку наводить агенція Reuters, у Пекіні функціонує 22 міських
лінії метро. Метрополітеном користуються в середньому понад 10 млн
пасажирів щодоби протягом робочого тижня (Олександр Мельник Метро в
Пекіні стане першим на планеті з біометрією замість квитків //
https://nachasi.com/2018/06/25/kytajske-metro. – 2018. – 253.06).

Предлагаем вашему вниманию анализ протокола о внесении
изменений в Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных (Convention for
the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal
Data, известная как «Convention 108»). Министры иностранных дел
государств–членов Совета Европы приняли его 18 мая 2018 в датском
Хельсингѐре. В разработке протокола приняла участие Россия, еѐ
предложения были приняты.
Положения протокола после его ратификации станут неотъемлемой
частью новой редакции конвенции, которая расширяет и дополняет
действующую с 1981 года конвенцию №108, предоставляя правовые
механизмы защиты персональных данных, в том числе при их
трансграничной передаче. В этом случае конвенция сможет защитить
законные интересы субъектов персональных данных в ЕС и в России от
транснациональных IT-компаний, которые стремятся распространить
правила обработки персональных данных, принятые в их «домашней»
юрисдикции, на страны, где они ведут бизнес.
В преамбуле новой редакции конвенции содержится призыв учитывать
диверсификацию, интенсификацию и глобализацию обработки данных и
потоков персональных данных, право человека контролировать
персональные данные и их обработку («принцип личной автономии»).
Определение обработки данных охватывает более широкий комплекс
операций с персональными данными по сравнению с действующей
конвенцией, включая их сбор, обеспечение сохранности, извлечение,
обнародование, доступность и удаление.
Вводятся
понятия
«контролѐр»,
«получатель»
и
«лицо,
осуществляющее обработку данных».
Положения конвенции распространяются на обработку персональных
данных в рамках национальных юрисдикций для всех физических лиц
независимо от их гражданства или местожительства, включая иностранных
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лиц, лиц без гражданства и иных субъектов данных, обратившихся в
компетентные органы государства-участника конвенции за защитой своих
персональных данных.
В сферу применения конвенции входит обработка данных в
государственных и частных сферах, однако конвенция не распространяется
на обработку данных, осуществляемую физическим лицом для сугубо
личных или бытовых надобностей.
Конвенция допускает исключения и ограничения по такой категории
данных (статья 11) в случаях защиты национальной безопасности, обороны,
общественной
безопасности,
общественных
интересов,
важных
экономических и финансовых интересов государства, обеспечения
беспристрастности и независимости судебной власти, предотвращения,
расследования и наказания преступлений, исполнения наказания по
уголовным делам, а также для защиты субъекта данных или прав и основных
свобод других лиц.
Вопросы, связанные с государственной тайной, не будут
рассматриваться при мониторинге выполнения конвенции, при
осуществлении трансграничной передачи данных и в деятельности
предусмотренных конвенцией национальных надзорных органов.
В модернизированной конвенции на государства возложены
дополнительные обязательства (по сравнению с действующей конвенцией) –
обеспечивать обработку данных на основе добровольного, чѐтко
выраженного, информированного и однозначного согласия субъекта данных.
Появляются новые требования в отношении обработки данных в целях
архивации в общественных интересах, научных, историко-исследовательских
или статистических целях.
Расширен перечень данных, обработка которых отнесена к
«специальной категории данных» и может быть осуществлена только в том
случае, если законом установлены соответствующие гарантии. Теперь к ним
дополнительно отнесены генетические данные, биометрические данные,
персональные
данные,
касающиеся
правонарушений,
уголовного
судопроизводства, а также связанных с ними мер безопасности.
Модернизированная
конвенция
уполномочивает
контролѐра
своевременно уведомлять компетентный надзорный орган об утечках
данных, которые могут привести к серьѐзным нарушениям прав и основных
свобод субъектов данных.
В вопросе о трансграничной передаче персональных данных в новой
редакции конвенции подтверждается положение о том, что государства не
должны запрещать или обусловливать выдачей специального разрешения
передачу таких данных получателю, находящемуся в юрисдикции другого
государства, единственно с целью защиты персональных данных (статья 14).
Однако, учитывая возрастающую угрозу экстерриториального
применения законодательства ряда стран, легализующих доступ своих
транснациональных компаний и правоохранительных органов к
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персональным данным граждан других стран (CLOUD Act), государствачлены Совета Европы согласились с предложением РФ отказаться от
трансграничной передачи персональных данных, если имеется реальный и
серьѐзный риск того, что передача данных другому государству или от
упомянутого другого государства стране, не являющейся участницей
конвенции, приведѐт к несоблюдению положений конвенции.
В новой редакции конвенции вводится требование учредить один или
несколько надзорных органов, ответственных за еѐ выполнение, с чѐтким
описанием их полномочий.
В
частности,
надзорные
органы
уполномочены
проводить
расследования, выносить решения в отношении нарушений положений
конвенции, накладывать административные штрафы, принимать участие в
судебном процессе, предоставлять консультации относительно предложений
о разработке любых законодательных или административных актов в области
обработки персональных данных, рассматривать запросы и жалобы
субъектов данных, а также запрещать, приостанавливать или ограничивать
трансграничную передачу данных в целях защиты прав и основных свобод
субъектов данных.
В своей работе надзорные органы должны быть полностью
независимыми и действовать беспристрастно, не запрашивая и не получая
указаний, при должном финансировании, позволяющем эффективно
выполнять свои функции.
Новшеством повой редакции конвенции стало учреждение комитета
сторон – органа, уполномоченного проводить выездные проверки, оценивать
степень выполнения конвенции и выносить рекомендации о более
эффективной реализации государствами требований конвенции.
Помимо мониторинга в задачи комитета сторон входят вопросы
толкования и применения конвенции, внесения поправок и содействия в
урегулировании разногласий между государствами.
Комитет сторон конвенции созывается Генеральным секретарѐм Совета
Европы через год после вступления конвенции в силу.
Итоги каждого заседания, которые проводятся не реже одного раза в
год, комитет сторон докладывает комитету министров Совета Европы.
Каждое государство назначает в комитет сторон представителя и его
заместителя, которые уполномочены голосовать (каждое государство имеет
один голос).
Решения по вопросам, относящимся к деятельности комитета сторон
(статья 23), принимаются большинством в четыре пятых голосов, а по
докладам о выполнении государствами положений конвенции (пункт h
статьи 23) – большинством в четыре пятых, включая большинство голосов
государств, не являющихся членами организации региональной интеграции
(Европейский союз), которая является участницей конвенции.
Такой высокий количественный показатель для голосования (80 %)
предложен российской стороной для обеспечения равноправного участия
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всех государств–участников конвенции в принятии решений, без каких-либо
попыток блокового голосования со стороны Европейского союза от имени
всех своих государств.
Оговорки в отношении конвенции (односторонние заявления принявших
конвенцию государств, сделанные с целью оговорить условия, при которых
государство не будет соблюдать положения конвенции – ред.) не
допускаются.
Для вступления модернизированной конвенции в силу необходимо,
чтобы все участники действующей конвенции (51 государство) выразили
согласие на обязательность для них протокола, устанавливающего новую
редакцию конвенции.
Если в течение пяти лет с даты открытия протокола к подписанию 51
государство его не ратифицирует, то количество государств, требуемое для
вступления протокола в силу, будет уменьшено до 38 государств.
Новая редакция конвенции стала результатом совместной работы стран
Европы.
Обеспечены равные права при голосовании государств, а также единые
правила для отказа в трансграничной передаче персональных данных в
третьи страны. Действие новой редакции конвенции фактически не будет
распространяться на обработку персональных данных, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну.
Документ открывает хорошие перспективы для легитимного
международного влияния на страны, произвольно распространяющие
действие своего законодательства в сфере персональных данных на весь мир
(О новом правовом режиме защиты персональных данных в Европе //
http://d-russia.ru/o-novom-pravovom-rezhime-zashhity-personalnyh-dannyh-vevrope.html. – 2018. – 22.06).

В Беларуси прошло заседание межведомственной комиссии по
безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности
Беларуси.
«Обсуждены направления совершенствования деятельности органов
законодательной и исполнительной власти, иных государственных
организаций и научно-экспертного сообщества в информационном
пространстве, в том числе их активной работы в национальном сегменте сети
Интернет», – проинформировали в Госсекретариате Совета Безопасности
Беларуси.
Одно из важных решений комиссии – участие страны в рейтинговом
глобальном индексе кибербезопасности. Кроме этого, принято решение об
организации разработки концепции информационной безопасности.
Отметим, что в Беларуси не первый год берется курс на активную
работу государственного сектора в интернете. Однако, на данный момент
прогресс в этой области многие эксперты называют не слишком
значительным. При этом в стране работает множество интернет-сервисов,
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которые существенно упрощают взаимодействие граждан с властными
структурами (В Беларуси состоялось заседание межведомственной
комиссии
по
безопасности
в
информационной
сфере
//
https://digital.report/v-belarusi-sostoyalos-zasedanie-mezhvedomstvennoykomissii-po-bezopasnosti-v-informatsionnoy-sfere. – 2018. – 21.06).

Комитет Европарламента по правовой деятельности одобрил в
среду законопроект о реформе «цифрового авторского права», в том
числе два пункта, которые подвергаются активной критике со стороны
интернет-деятелей, правозащитников и ряда парламентариев.
Возражения касаются статьи 11 (вводит так называемое смежное право
для издателей прессы, которое принудит IT-компании платить издателям за
показ новостных фрагментов) и 13 (вводит обязательную фильтрацию
контента при загрузке [в браузер или мобильное приложение] и потребует от
онлайн-платформ вроде YouTube, GitHub, Instagram и eBay прекратить
загрузку пользователями материалов, нарушающих авторские права, или
получать лицензии на показ контента).
Парламентарии приняли 11 статью 13 голосами против 12, за статью 13
проголосовали 15 человек против 10.
Противники этих предложений в Парламенте пообещали не сдаваться и
намерены агитировать своих коллег голосовать против на последующих
слушаниях: возможно, в июле пройдет еще одно обсуждение, после чего
предстоит достичь консенсуса по формулировкам с представителями странчленов ЕС (которые, впрочем, скорее всего поддержат реформу), а затем
окончательный вариант документа будет вынесен на рассмотрение
генеральной ассамблеи Европарламента (Вика Рябова Еврокомитет
одобрил законопроект о реформе «цифрового авторского права» // http://drussia.ru/evrokomitet-odobril-zakonoproekt-o-reforme-tsifrovogo-avtorskogoprava.html. – 2018. – 20.06).
Представители Ассоциации европейских регуляторов в сфере
электронных коммуникаций (Body of European Regulators for Electronic
Communications, BEREC) и телеком-регулятора Индии (Telecom
Regulatory Authority of India, TRAI) подписали на прошлой неделе
совместное заявление о «продвижении открытого Интернета».
Документ описывает набор правил, гарантирующих сетевую
нейтральность: равная обработка интернет-трафика; прозрачность при
применении разумных правил управления отдельными видами трафика;
индивидуальная оценка не облагаемых налогом практик [предоставления
онлайн-доступа к данным]; защита прав конечных пользователей на отправку
и получение информации с использованием платформы по своему выбору и
т.д.
И Евросоюз, и Индия уже внедрили в своих странах принцип сетевой
нейтральности, однако теперь они хотят двигаться дальше и работать над
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продвижением открытого Интернета по общим правилам. Сетевая
нейтральность развивается, и правила необходимо постоянно обновлять –
подписанное соглашение должно содействовать унификации принципов
поддержания сетевой нейтральности.
Подписание документа, произошло после того, как в США Федеральная
комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) отменила
сетевую нейтральность в стране. Хотя регуляторы других стран ничего не
могут поделать с тем, что происходит в США, они хотят быть уверенными,
что в их государствах сетевая нейтральность останется неприкосновенной, а
после вступления в силу решения FCC есть риск, что телеком-компании
начнут лоббировать отмену сетевой нейтральности в других странах, упирая
на имеющийся американский пример, отмечает TechCrunch (Вика Рябова
Регуляторы ЕС и Индии объединились для защиты сетевой
нейтральности // http://d-russia.ru/regulyatory-es-i-indii-obedinilis-dlyazashhity-setevoj-nejtralnosti.html. – 2018. – 18.06).

Конференция «Государство для цифровых граждан», проходила 2930 мая 2018 года в столице Эстонии. В ней приняли участие 80 стран, 300
участников, 100 организаций.
Государственные структуры, бизнес, эксперты в сфере цифрового
управления в течение двух дней обсуждали последние тенденции, делились
опытом и определяли проблемы, с которыми сталкиваются правительства,
пытаясь соответствовать ожиданиям «цифровых» граждан.
Реформы по цифровизации затронули все отрасли – образование,
здравоохранение, налоговую систему, рынок труда. Один из аспектов,
изменившимся под влиянием ИТ, – идентификация человека, его
гражданство. Сегодня людей рассматривают не только как физических лиц,
но и как виртуальных пользователей, которые живут в пространстве, не
имеющем границ.
Лидер Эстонии Керсти Кальюлайд:
«Общество быстро адаптируется к новым условиям – особенно молодое
поколение. Правительства же либо вовсе отсутствуют в интернете, либо
присутствуют, но в неудобном для коммуникации формате».
«Цифровые» граждане хотят более активно участвовать в национальной
и глобальной политике. Государственные учреждения должны вести
коммуникацию с ними при помощи интернета. Государство не должно
бояться интернета – наоборот, должно использовать его преимущества.
Начинать надо с малого. И начинать надо прямо сейчас».
Эксперты считают, что вовлечение граждан в жизнь города будет
эффективным только тогда, когда жители смогут не просто высказывать
мнение, но и принимать конкретные решения вместе с госорганами –
например, решать, как и куда потратить деньги из городского бюджета.
Эстонию называют технологической Меккой. Всемирный банк в отчете
за 2016 год назвал ее одной из ведущих стран, успешно применившей модель
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«цифрового» государства. Результаты цифровизации страна уже ощутила. За
счет внедрения цифровой подписи Эстония сэкономила 10 % ВВП. 99 %
банковских транзакций тут проходят онлайн. В Эстонии нет банковских
чеков. Тут даже не знают, что это такое, так как эстонцы очень быстро
перешли на онлайн-банкинг, отмечают эксперты.
По их мнению, развивать электронное государство можно только
совместными усилиями ИКТ-компаний, государства, гражданского
общества. «Важно, чтобы все игроки доверяли друг другу и имели общие
цели», – подчеркнула Президент страны Керсти Кальюлайд.
Как отметили участники конференции, одним из залогов успеха
является готовность к риску. «Надо рисковать и пробовать разные решения.
В 2005 году мы запустили электронное голосование. Многие не верили, что
это возможно. Но мы решили попробовать. А результаты реформы налоговой
службы удивили нас самих – оказалось, что после внедрения цифровых
решений мы стали получать больше налогов», – рассказали в руководстве
Эстонии (В Таллине прошла конференция «Государство для цифровых
граждан» // http://open.gov.ru/infopotok/5517683. – 2018. – 15.06).

Китайская национальная инфраструктура знаний (China National
Knowledge Infrastructure, далее – CNKI) – глобальный информационный
проект Китайской Народной Республики (КНР), университета Циньхуа
(Пекин) и холдинга Tsinghua Tongfang, начатый в 1996 году. Университет
Циньхуа (основан в 1911 году) – ведущий университет Китая, его окончил
председатель КНР Си Цзиньпин. Команда университета традиционно одна из
сильнейших на чемпионатах мира по программированию ACM ICPC.
Функционально и по целям создания CNKI сравним с российским
проектом Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Отличия, однако,
очевидны – и они не в пользу НЭБ.
Идеология проекта
В 1996 году в качестве пилотного проекта CNKI создала
полнотекстовую базу данных «Китайские академические журналы».
Записанная на компакт-диски, она стала чрезвычайно популярной в Китае,
особенно среди читателей академических библиотек. В 1999 году CNKI
начала разработку онлайн-базы данных и в кратчайшие сроки сумела создать
крупнейший в мире интернет-ресурс материалов в цифровом формате –
междисциплинарную серию баз данных, открывающих доступ к огромному
массиву информации из Китая. Своей важнейшей задачей CNKI считает
«тотальную оцифровку ресурсов знаний Китая, а также создание платформы
для глобального распространения услуг с добавленной стоимостью».
Сегодня CNKI позиционирует себя как «главная база знаний КНР».
Идеологи CNKI исходили из того, что сегодня «в Интернете находится
огромный объѐм недостоверной информации, которая распространяется
среди пользователей Сети». В сложившейся ситуации назрела необходимость
в наращивании конкурентных («собственных») преимуществ. Применение
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современных информационных технологий, по мнению идеологов CNKI,
позволит библиотекам «предоставлять пользователям полный и
качественный материал», а также услуги с использованием «технологии 3Dпечати». Ещѐ одной целью создателей CNKI было обеспечить максимально
свободный доступ к научному и образовательному контенту для всех слоев
населения.
CNKI, и это особо подчѐркивается в официальных документах,
«получает всестороннюю поддержку от руководящих органов КНР», в том
числе отдела пропаганды Центрального Комитета Коммунистической
Партии Китая (ЦК КПК), министерства образования, министерства науки и
техники, государственного управления по делам прессы и публикаций, а
также государственного управления по делам авторского права.
Важнейшим направлением деятельности CNKI является платное
предоставление «специальных услуг» – распространение контента, а также
оцифровка поступающих объектов.
Масштаб и география проекта
По данным официального портала CNKI, в настоящее время
пользователями CNKI являются более 1500 университетов, научноисследовательских институтов, правительственных организаций, компаний и
предприятий в 53 странах мира, в том числе в России, и более 25 тысяч
организаций в самом Китае.
В стране пользователями CNKI являются:
100 % вузов и научных организаций;
100 % высших специальных учебных заведений;
95 % учреждений начального образования;
60 % правительственных организаций;
60 % общественных организаций;
80 % армейских и других силовых структур;
40 % предприятий.
Пользователями CNKI в России являются:
Дальневосточный федеральный университет;
Российский государственный педагогический университет им. А. И.
Герцена;
Санкт-Петербургский государственный экономический университет;
Российский государственный гуманитарный университет;
Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А. С.
Пушкина;
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.
Тестовый доступ в настоящее время предоставлен более чем 100
российским организациям, среди них: Российская академия наук, СанктПетербургский государственный университет, Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова, Российский университет дружбы
народов, Московский государственный лингвистический университет им.
Мориса Тореза.
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На базе CNKI действуют 10 центров обслуживания, расположенных в
Пекине, Северной Америке, Японии, Корее, Тайване, Гонконге и других
регионах. За пределами материкового Китая функционирует 13 офисов
продаж услуг CNKI.
Содержание проекта
Университет Циньхуа отвечает за создание интегрированной базы
данных по различным отраслям знаний (China Integrated Knowledge Resources
Database). В настоящее время в интегрированную базу данных входят
следующие материалы.
Полнотекстовая база данных периодики Китая. К 3563 важнейшим
периодическим изданиям доступ открывается прежде, чем очередной номер
выходит на бумажном носителе. Доступ к научной литературе в электронном
виде обеспечивается минимум за полгода до еѐ выхода в печатном виде.
Десять электронных тематических коллекций по 168 отраслям
знаний. Особое внимание уделяется математике, физике, химии, экологии,
сельскому хозяйству, медицине и здравоохранению, литературе, истории и
философии, политическим и военным наукам, юридической науке,
образованию и социальным наукам, информатике, электронике, экономике и
менеджменту.
Полнотекстовая база защищѐнных в Китае докторских и магистерских
диссертаций. Ресурс содержит 310 тысяч докторских диссертаций,
защищенных (начиная с 1984 года) в 411 различных организациях, а также
три с лишним миллиона магистерских диссертаций, защищѐнных в 635
образовательных учреждениях.
Полнотекстовая база данных докладов на важнейших конференциях в
КНР.Включает в себя 2,13 миллиона материалов 17 333 конференций,
начиная с 1999 года.
Полнотекстовая
база
данных
докладов
на
международных
конференциях.Ресурс содержит более 700 тысяч материалов 5826
международных конференций (в том числе за пределами КНР) начиная с
2010 года.
Полнотекстовая база данных основных газетных публикаций
КНР. Включает в себя 14,96 миллиона статей из 622 китайских газет начиная
с 2000 года.
Полнотекстовая база данных ежегодников КНР. Содержит 25,85
миллиона статьей из 27 852 ежегодных изданий начиная с 1949 года (для
выпуска ежегодников КНР необходима государственная лицензия).
Ежегодники регулярно обновляются и содержат данные о различных сферах
жизни Китая (политика, дипломатия, армия, экономика, наука,
здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика, образование, культура и
т.д.).
Специальные профессиональные издания. Этот раздел CNKI состоит из
двух «площадок знаний».
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Первая содержит три базы данных о китайской медицине – китайских
целебных травах, диагностике и методиках лечения, а также рецептах
китайской медицины. Кроме этого, медицинская площадка содержит
цифровую библиотеку по четырѐм специализированным темам: онкология,
остеология, оториноларингология и гипертоническая болезнь.
Вторая
площадка
знаний
посвящена законодательству
КНР и
объединяет три базы данных: лучшие докторские и магистерские
диссертации в области юридических наук, судебная и иная правовая
практика, закон и право. Ресурс, помимо законодательных и нормативноправовых актов КНР, аккумулирует более 200 периодических изданий в
области юриспруденции и законодательства, более шести тысяч статей из
периодических профильных изданий.
Ежегодные
издания
Китая. Ресурс
предоставляет
доступ
к
государственным годовым статистическим справочникам по провинциям,
городам, уездам и поддерживает поиск актуального статистического
материала. Статистические данные охватывают 18 основных отраслей
народного хозяйства КНР.
Базы данных на английском языке. Включают в себя: периодические
издания (134 наименования, 240 тысяч статей); доклады и другие материалы
конференций (2366 томов, 273 тысяч статей), периодические издания на 2
языках (128 томов, 3251 статья).
Форматы данных
В соответствии с инструкцией пользователя, система поддерживает
скачивание пользователями файлов в двух форматах – .pdf и .caj.
Caj – формат документов, разработанный в CNKI, используется для
хранения статей Chinese Academic Journal. Файл этого формата содержит
текст из опубликованной статьи и такую информацию о статье, как имя
автора, цитаты и аннотации. Формат .caj схож с форматом .pdf, но требует
установки дополнительного ПО для просмотра материалов.
Заметим в этой связи, что в России также есть удачный пример
разработок популярного формата представления электронных книг – .fb2.
Интерфейс проекта
CNKI располагается на сайте cnki.net, англоязычная версия находится по
адресу oversea.cnki.net/kns55/default.aspx.
Особенности сайта CNKI:
 простые поисковые средства на английском или на китайском
(упрощѐнном или традиционном) языках, расширенный поиск (включая
библиографический и полнотекстовый) поиск;
 аннотации на английском языке многих журналов на китайском языке;
 возможность сохранения полного текста на компьютере пользователя;
 доступ на уровне домена для организаций, оформивших подписку;
 онлайн-путеводитель для пользователей;
 возможность онлайн-чата с указанием разницы во времени;
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 возможность подключения к мессенджеру WeChat –мобильной
коммуникационной системе для передачи текстовых и голосовых сообщений,
разработанной китайской компанией Tencent. Сервис интегрирован с
социальными сетями Facebook, Tencent QQ и, в частности, позволяет
участникам WeChat проводить денежные транзакции.
По данным за 2013 год, у CNKI было более 50 миллионов человек.
Трафик веб-сайтов в том году составил более 2,1 миллиарда посещений и 1,2
миллиарда полнотекстовых загрузок документов CNKI.
В мае 2018 года сайт CNKI посетили, по данным Similarweb, 25,5
миллиона пользователей. Англоязычная версия сайта насчитывает 500 тысяч
ежемесячных посещений.
Доступ к данным
Доступ к базам данных обеспечивается для авторизованных
пользователей по логину и паролю после проверки системой наличия IPадреса в списке разрешенных к доступу.
Возможно
получение
тестового
доступа
по
запросу: http://oversea.cnki.net/hykf/FreeTrial_EN.aspx.
Стоимость доступа заранее не объявляется (в типовых формах лицензий
на доступ к базам CNKI не указаны конкретные суммы), однако он платный,
расчѐт ведѐтся в долларах США.
Структура проекта
Университет Циньхуа фактически выполняет функции оператора CNKI.
Однако нормативно-правовых актов, определяющих статус и регулирование
деятельности CNKI, в свободном доступе на английском языке нет. Закрыты
также сведения о бюджете, направляемом государством на поддержку CNKI.
Для развития CNKI на базе университета Цинхуа создан
государственный холдинг Tongfang Knowledge Network Technology Group
(TKNTG). Главные его задачи – интеграция и распространение знаний путѐм
предоставления доступа к профильным онлайн-ресурсам, программное и
аппаратное обеспечение CNKI.
В TKNTG входят следующие подразделения:
1. China Academic Journals Electronic Publishing House Co., Ltd (CAJEPH).
Основано университетом Цинхуа, контролируется Министерством
образования КНР. Главным управлением прессы и публикаций КНР CAJEPH
уполномочено на приобретение печатных ресурсов, лицензирование и
перевод в электронную форму баз CNKI.
2. Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. Занимается
продажами баз данных CNKI на мировых рынках.
3. Tongfang Optical Disc Co., Ltd. Занимается обработкой и хранением
баз данных.
4. Optical Disc Engineering Research Center of China. Занимается
исследованиями и инженерными разработками в сфере технологий
цифрового хранения даннях (Национальная инфраструктура знаний
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Китая // http://d-russia.ru/natsionalnaya-infrastruktura-znanij-kitaya.html. –
2018. – 13.06).

Начиная с понедельника 11 июня в США вступило в силу решение
Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission,
FCC) об отмене правил сетевой нейтральности.
Принцип сетевой нейтральности предполагает, что интернетпровайдеры не должны предоставлять преимущества какому-либо виду
контента, заключая соглашения со сторонними компаниями о
предоставлении приоритета их материалам, или, напротив, ограничивать
передачу каких-либо 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.
Решение FCC имеет массу противников, в том числе в самой комиссии.
Кроме того, в середине мая Сенат США проголосовал за сохранение правил
сетевой нейтральности и за отмену решения Федеральной комиссии по связи.
Однако пока 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 (В США отменены правила сетевой
нейтральности
//
http://d-russia.ru/v-ssha-otmeneny-pravila-setevogonejtraliteta.html. – 2018. – 13.06).
У швейцарському місті Цуге, столиці однойменного кантону,
пройдуть пробні муніципальні вибори з використанням технології
блокчейн.
Вибори проведуть для перевірки працездатності запущеної в 2017 році
швейцарської державної системи eID. Голосування буде пробним і його
результати не стануть обов’язковими. На часі дізнатися, як
технологію blockchain використають на виборах у швейцарському містечку.
Державна система eID – елемент цифрової інфраструктури Швейцарії,
що дозволяє голосувати за допомогою мобільних пристроїв. Крім eID
планується розробити і впровадити повністю цифрові сервіси eGovernment,
eVoting, eBanking, eHealth, eEducation і eCommerce. До введення eID
проголосувати в Швейцарії на будь-яких виборах і референдумах можна
було особисто або поштою (Людмила Кліщук Технологію blockchain
Зарубіжний досвід
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https://nachasi.com/2018/06/12/blockchain-na-vyborah. – 2018. – 12.06).

//

Представители
регистратуры
EURid,
управляющей
общеевропейским доменом .eu, объявили, что все доменные имена в
европейской доменной зоне, зарегистрированные гражданами и
юридическими лицами Великобритании, будут ликвидированы 30 марта
2019 года, если ранее власти ЕС и Британии не пересмотрят решение по
«брекзиту» (выходу Великобритании из Евросоюза).
Решение EURid означает, что с 30 марта будущего года свою работу
может прекратить множество веб-сайтов: по данным Domain Pulse, число
зарегистрированных британцами доменов в .eu – около 380 тысяч.
Многие ведущие британские компании – в частности, в сфере
финансовых услуг и онлайн-торговли – имеют сайты, действующие на
доменах зоны .eu и адресованные европейским клиентам. В распоряжении
этих компаний остается менее года, чтобы перевести свои ресурсы на
доменные имена в других доменных зонах.
Издание отмечает, что решение об одномоментной ликвидации сайтов –
беспрецедентно жѐсткое. В предыдущем похожем случае, когда после
распада Советского Союза остался «бесхозным» домен .su, все регистранты
сохранили свои доменные імена (Все британские сайты на домене .eu
могут быть ликвидированы в следующем году // http://d-russia.ru/vsebritanskie-sajty-na-domene-eu-mogut-byt-likvidirovany-v-sleduyushhemgodu.html. – 2018. – 09.06).
Жители Канзаса, США получат доступ к официальной информации
и смогут регистрировать свои ТС с помощью приложения iKan. Об этом
заявил губернатор штата Канзас Джефф Кольер (Jeff Colyer).
Приложение разработано с целью объединить некоторые госуслуги на
доступной мобильной платформе. Пользователи могут выбрать: получать
уведомления и новости через приложение или по электронной почте.
«Разработка современных, интуитивно понятных решений –
приоритетная задача для Канзаса, поскольку мы продолжаем развивать
цифровую стратегию для повышения качества предоставляемых гражданам
услуг» – заявили в Центре информационных технологий штата Канзас
(Канзас запускает первое мобильное приложение гоcуслуг //
http://open.gov.ru/infopotok/5517665. – 2018. – 04.06).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Білова Т. Г. Модель інформаційного наповнення сайту органу державної
влади / Т.Г. Білова, І.О. Побіженко // Системи обробки інформації. – 2018. –
№ 1(152). – С. 27–31. Визначено критерії оцінки ефективності веб-сайтів органів
державної влади. Проведено аналіз інформаційного контенту сайтів обласних державних
адміністрацій. Визначено джерела інформації для інформаційного забезпечення сайтів
органів влади. Розглянуто основні напрямки вдосконалення інформаційного забезпечення
сайтів. Розроблена графова модель інформаційного наповнення сайту органу державної
влади. Запропоновано процедури виводу на основі AVL-дерев, що зменшують час пошуку
необхідних джерел інформації та підвищують ефективність реалізації державних послуг.

Бобровская В. В., Голосова Д. В. Влияние развития цифровой экономики
на государственное управление // Центральный научный вестник. – 2018. – Т.
3. – № S9 (S50). – С. 9–10. Цифровая экономика уже перестала быть в новинку, она
превратилась уже в неотъемлемую часть деятельности человека. В свою очередь перед
отдельными личностями, организациями и государством стоит задача адаптироваться и
правильно использовать новые технологии. Рассмотрен процесс постепенного
проникновения в «виртуальную реальность». Выделены главные цели Правительства для
успешного и безопасного управления государством.

Вівчар А. М. Архітектура мережевої інфраструктури системи
електронного урядування в Тернопільській області: автореферат дипломної
роботи магістра за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» / А.М.
Вівчар: ‒ Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя ‒ Тернопіль: ТНТУ, 2018. ‒ 8с. Дипломна робота присвячена дослідженню
архітектури мережевої інфраструктури системи електронного урядування в
Тернопільській області. У ході написання дипломної роботи було досліджено стан
впровадження системи електронного урядування в Україні та проаналізовано досвід їх
функціонування у світі, проаналізовано статистичні дані послуг в системі е-урядування,
які надаються. Визначено особливості організації системи електронного урядування та
проведено аналіз впровадження системи електронного урядування в Тернопільській
області з метою вирішення технічних задач для реалізації її мережевої інфраструктури.
Здійснено розрахунок зон покриття для мережі LTE на території Теребовлянського району
з метою надійного функціонування системи електронного урядування та проведено
розрахунок кількості базових станцій для функціювання системи електронного
урядування для усіх громад, сільських рад у Теребовлянському районі. Для розрахованих
базових станцій визначено навантаження мережевого обладнання, пропускної здатності
мережі та проведено розрахунок кількості потенційних абонентів системи електронного
урядування Теребовлянського району Тернопільської області. У результаті проведених
досліджень побудовано логічну топологію мережевої інфраструктури Тернопільської
області.
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Гусар О. А., Бойко О. О. Електронний уряд («е-government») як форма
державного управління // Приднепровский научный вестник. – 2018. –
№ 1 (167). – С. 52–54.

Давидович Е. И., Кугач В. В. Информатизация медицины и фармации в
азиатском и австралийском регионах // Вестник фармации. – 2018. – № 1 (79).
– С. 77–87. Совершенствование системы здравоохранения является одним из основных
направлений развития социальной сферы любой страны. Этому активно способствует
масштабное развитие электронных услуг, внедрение медицинских электронных сервисов,
полная автоматизация медицины и фармации. В статье проанализированы история и
текущее состояние электронного здравоохранения некоторых стран Азиатского и
Австралийского регионов. Приведены основные стратегии информатизации учреждений
здравоохранения. Оценена роль электронных систем, занимающих основную позицию в
автоматизации медицины и фармации. Установлено, что электронное здравоохранение
является неотъемлемой частью электронной экономики. Главным толчком к мировому
развитию информационных систем в области медицины и фармации стала резолюция по
электронному здравоохранению, принятая в 2005 году в г. Женеве. Первой страной,
внедрившей информационные технологии в систему здравоохранения, является Южная
Корея. Особенность автоматизации здравоохранения некоторых стран Азиатского региона
заключается в том, что медицинские и фармацевтические информационные технологии
представляют собой единую электронную систему. Самыми распространѐнными и
значимыми автоматизированными информационными системами стали электронная
медицинская карта и электронный рецепт, которые в настоящее время функционируют во
всех развитых странах Азиатского и Австралийского регионов.

Ефимов И. С. Автоматизация тестирования государственных
электронных услуг // Наука и общество. – 2018. – № 1 (30). – С. 184–188.
Целью данной работы является совершенствование системы предоставления
государственных и муниципальных услуг порталом государственных услуг на основе
автоматизации тестирования. Поставленная цель определила следующие задачи: 1.
Характеристика предоставления государственных услуг в настоящее время; 2. Описание
плана тестирования портала; 3. Реализация автоматизации тестирования портала; 4.
Предоставление результатов тестирования; 5. В случае обнаружения дефектов портала
составление обращения по адресу технической поддержки портала.

Косоруков А. А. Публичная политика в системе государственного
управления // Политика и общество. – 2018. – № 4. – С. 62–68. В статье
рассмотрено теоретико-методологическое содержание публичной политики, ее место и
роль в системе государственного управления. Автор анализирует исследовательские
подходы к сущности современной публичной политики в контексте деятельности органов
государственной власти и в условиях развития современных информационных технологий
государственного управления. Особое внимание автор уделяет раскрытию основных
этапов развития публичной политики в современной России с 1993 года по настоящее
время, выделяя приоритетные направления современной российской публичной политики.
Методология исследования включает в себя исторический и аналитический методы,
позволяющие проследить особенности становления публичной политики в системе
государственного управления. Новизна исследования состоит в том, что на основе
изучения современных источников систематизированы основные подходы к пониманию
публичной политики, выявлены ее наиболее сущностные характеристики, исследованы
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приоритетные направления современной российской публичной политики, включая
инициативы в сфере построения информационного общества и электронного
правительства.

Оксентюк Р. Впровадження інноваційних управлінських технологій
електронного урядування в органах місцевого самоврядування на прикладі
Тернопільської області [Електронний ресурс] / Роман Оксентюк // Соціальноекономічні проблеми і держава. – 2018. – Вип. 1 (18). – С. 186–195. У даній
статті розглянуто теоретичні аспекти впровадження новітніх управлінських технологій
електронного урядування в органах місцевого самоврядування, а саме на прикладі
Тернопільської області. Проаналізовано діяльність з впровадження електронного
урядування за матеріалами діючої системи порталу державних послуг «iGov» та єдиного
державного порталу адміністративних послуг. Запропоновано практичні рекомендації
щодо покращення процесу впровадження інноваційних управлінських технологій в
державні органи на місцях. Актуальність даного дослідження полягає у тому, що розвиток
інноваційних технологій призводить до загальної системи формування принципів
управління загалом, а особливо великий вплив вони здійснюють на органи влади.
Оскільки для жителів нашої країни на даному етапі розвитку дуже важливим є розвиток
демократичного суспільства, величезного значення необхідно надати питання
застосуванню даних технологій в органах місцевого самоврядування. Найбільш
ефективним є використання існуючих інструментів готових до запуску, а саме вже
розроблених, таких як: портал державних послуг iGov та єдиний державний портал
адміністративних послуг. Що стосується першого, то питання стоїть лише у запуску
готових розроблених послуг в регіоні, щодо другого порталу, то на даний момент
підключення неможливе оскільки відсутні послуги які можна було б запустити. В
Тернопільській області доцільно зосередити свою діяльність на наповненні та
популяризації Порталу державних послуг «iGov», оскільки робота над ним уже розпочата
та створено на його базі окремий портал даної області. Для розвитку регіонального
порталу необхідно налагодити окремі бізнес-процеси по області. Застосувавши
рекомендації комплексно можна досягнути поставленої мети, основою якої є
впровадження будь-якого електронного урядування для того, щоб спростити життя
громадянам та зменшити дрібну корупцію в державних органах загалом та місцевих
рівнях.

Поврозник
Н.
Г.
Информационно-аналитические
технологии
государственного и муниципального управления. Учебное пособие.– Пермь,
2018. – 164 с. Цель учебного пособия – представить современную теорию
информационного общества и концепцию электронного государства, их реализацию в
условиях
Российской
Федерации,
а
также
применение
информационнокоммуникационных и аналитических технологий в государственном и муниципальном
управлении. Рассматриваются основные информационно-аналитические технологии и
сферы их применения в государственном управлении, анализируется законодательство,
посвященное развитию информационного общества в целом и применению ИКТ в
государственном секторе в частности. Разработаны практические занятия, которые
способствуют развитию аналитических компетенций студентов и навыков практического
применения информационно-аналитических технологий.

Романович Е. А. Концептуальные основы электронного правительства в
современном мире // Коммуникационные технологии: социальноБібліографія
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экономические и информационные аспекты. Международная студенческая
научно-практическая конференция. – 2018. – С. 48–51. О внедрении

информационно-коммуникационных технологий в работу государственных структур.

Уварова-Патенко Н. В. Формирование «электронного правительства» в
Республике Казахстан // Вестник Новгородского филиала РАНХиГС. – 2018.
– Т. 7, № 1-1 (9). – С. 210–217. В статье раскрывается казахстанский опыт работы по
внедрению информационно-коммуникационных технологий в сфере государственного
управления, сущность и особенности «электронного правительства».

Харченко О. И. Блокчейн в информационном обществе // Вестник
Саратовского государственного социально-экономического университета. –
2018. – № 2 (71). – С. 28–30. В статье рассматривается такая разновидность
информационной системы, как блокчейн. Блокчейн появился благодаря успешному
развитию криптовалюты биткойн. Принципиальное новшество блокчейна состоит в его
архитектуре, которая обеспечивает возможность децентрализованных трансакций, не
требующих доверия. Существует много сфер, готовых к экспериментам и инновациям, но
не все можно назвать идеальной средой для применения блокчейн-технологий. Особо
внимание уделяется взаимодействию блокчейн-технологий и электронного правительства.
Возможности блокчейн-технологий могут улучшить работу электронного правительства,
a именно средством регистрации, учета и обмена любых финансовых, материальных
(имущество) и нематериальных (права голосования, идеи, репутация, намерения,
медицинские данные и др.) активов. Блокчейн является безопасной, распределенной,
открытой и недорогой технологией баз данных, что делает ее идеальным инструментом
для модернизации государственных услуг в электронном правительстве.

Харченко О. И. Взаимосвязь блокчейна и электронного правительства //
Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI века: идея социальноэкономического прогресса и возможные интерпретации. Сборник научных
статей / под редакцией М.Л. Альпидовской, С.А. Толкачева. – Краснодар,
2018. – С. 347–352.
Цифровизация управления как фактор развития современного
государства / Н. Г. Выжимова, Е. Ю. Иванова, Е. А. Колесниченко //
Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т. 4, № 5. – С. 465–473. Статья
посвящена рассмотрению проблем и перспектив цифровизации государственного
управления в РФ. В работе рассмотрены подходы, позволяющие дифференцировать
изменения, происходящие в современной системе управления государством. Авторами
проанализированы основные тенденции трансформации взаимоотношений власти и
общества в контексте применения цифровых технологий и использования сетевых
ресурсов в административной деятельности. Особое внимание уделено различным
формам электронного взаимодействия органов власти и гражданского общества,
позволяющих оптимизировать деятельность властных структур, расширить присутствие и
непосредственное участие граждан при разработке и принятии управленческих решений в
государственном масштабе. Также в статье рассмотрены особенности формирования
системы открытых данных общественно значимой информации, находящейся в
распоряжении государства.
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Kobzev I. V., Melnikov O. F., Orlov O. V. Foreign experience of egovernment at the example of the United Kingdom // Science and
innovation. Collection of scientific articles. – 2018. – РР. 185–191. The article

examines the experience of forming an e-government in the UK, based on the main global trends
in the development of information technology. The stages of formation of the e-government are
considered. The experience of this country shows that the provision of state services in electronic
form has undeniable advantages, both for the state and for citizens.
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