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Анонс
13–14 жовтня 2018 р. (Київ)
AI Ukraine 2018 Kyiv: 5-та міжнародна конференція з практичного
застосування штучного інтелекту і Data Science.
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

4

Огляд матеріалів ЗМІ
«Стратегія – 2020»:
інформаційні технології в державному управлінні
<
20-28 лютого
2015

1 – 31 липня 2018 року

Офіційна інформація
Міністерство охорони здоров’я запустило e-mail розсилку про
здоровий спосіб життя. Для тих, хто вже встиг полюбити корисні поради від
очільниці Міністерства охорони здоров’я України, є новина: відтепер можна
буде отримувати ці рекомендації ще й на email.
Уляна Супрун, котра виконує обов’язки Міністра охорони здоров’я:
«Найкраща інвестиція – це інвестиція у здоров’я! Коли йдеться про
здоровий спосіб життя – в нього не потрібно вкладати багато грошей.
Натомість треба інвестувати більше часу та зусиль, щоби, зокрема, регулярно
займатися спортом, не їсти багато цукру й солі, не мати шкідливих звичок (як
алкоголь чи куріння), знаходити час на повноцінний сон, не забувати пити
воду і вакцинуватися. Ми вам постійно допомагатимемо стати більш
здоровими трансформацією системи охорони здоров’я. І нагадуватимемо про
здоровий спосіб життя публікаціями на наших ресурсах. А якщо у вас немає
часу гортати стрічку – підпишіться на розсилку новин здорової людини від
Міністерства охорони здоров’я» (Олександр Мельник МОЗ України
запустило email-розсилку з порадами // https://nachasi.com/2018/07/31/mozukrayiny-zapustylo-email. – 2018. – 31.07).
Прем’єр-міністр
України
Володимир
Гройсман
відзначив
популярність серед молодих батьків електронної послуги по допомозі при
народженні дитини.
«Уже 15 000! Саме стільки разів допомогу при народженні дитини було
оформлено через інтернет. Обравши саме електронну послугу, молоді
батьки по всій Україні не ходили до органів соцзахисту, а подали заяву
онлайн. Сервіс доступний на Урядовому порталі», – написав прем’єр-міністр
(Гройсман відзначив ріст популярності е-врядування в Україні //
https://www.depo.ua/ukr/politics/groysman-vidznachiv-rist-populyarnosti-evryaduvannya-v-ukrayini-20180727812862. – 2018. – 27.07).
Мінрегіон запроваджує моніторинг стану оснащення будівель
лічильниками та процедуру обміну інформацією між органами влади.
Для цього створюють публічну базу даних про оснащеність
лічильниками тепла та води.
Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
Геннадій Зубко:
Моніторинг буде публічним і кожен зможе перевірити інформацію, яка
щомісяця оприлюднюватиметься на сайті Держенергоефективності:
«Ми наводимо лад у системі обліку тепла і води у будинках. Якщо
раніше не було чітких зобов’язань у органів місцевої влади подавати
інформацію про кількість встановлених в регіонах будинкових вузлів
Офіційна інформація

5

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

1 – 31 липня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
комерційного обліку, то тепер ми встановлюємо такі зобов’язання,
запроваджуємо моніторинг».
У разі виявлених порушень щодо строків встановлення лічильників, їх
заміни або невідповідності технічним регламентам, Держенергоефективності
зобов’язане передати цю інформацію до Держпродспоживслужби для
подальшого притягнення порушників до адміністративної відповідальності.
«Тобто з’являється інструмент контролю виконання монополістами
закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Ще
одна важлива складова повноцінного обліку води та теплової енергії, завдяки
якому споживачі платитимуть лише за спожиті ресурси, а не за нормами»
(Альбіна Курбанова В Україні з’явиться база даних лічильників на тепло
та воду // https://nachasi.com/2018/07/26/v-ukrayini-z-yavytsya-baza-danyhlichylnykiv-na-teplo-ta-vodu. – 2018. – 26.07).

В Україні з’явилося нове онлайн-видання про криптовалюти та
пов’язані з ними технології. Відмінність від вже діючих проектів полягає
у тому, що весь контент тут виходить українською.
Сайт має назву Cryptota («Криптота»). За словами засновника видання,
вони роблять цей проект на основі власного досвіду та потреби ділитися
інформацією.
Telegram-канал «Канал Гавриляка»:
«Вже більше року в сфері моїх інтересів є технологія блокчейн та все,
що з нею пов’язане: криптовалюти, майнінг, трейдинг, ICO та ін. Спершу я
сам розбирався у сфері, проходив різні навчання від IBM (Hyperledger),
відвідував нішеві конференції та просто спостерігав, що відбувається
навколо. В процесі багато чому навчився, познайомився з крутезними
людьми, почув безліч історій з життя, про які ніде і ніхто не пише, вирішив,
що варто заповнити цю нішу і зробити всю сферу більш людяною та
відкритою. Оскільки всі існуючі видання були орієнтовані на широку
аудиторію СНД і генерували виключно російськомовний контент, то наша
команда вирішила дати життя українськомовному нішевому виданню».
Відмінністю своєю автори проекту також називають той факт, що
пишуть про успіхи та невдачі українців, які працюють у сфері blockchainпроектів. Окрім основного сайту, видання також має власний канал у
Telegram (месенджері, популярному серед ентузіастів крипторинку в Україні)
(Олександр Мельник Запустилося нове україномовне онлайн-видання про
крипто валюти // https://nachasi.com/2018/07/25/ukrayinomovne-vydannyapro-kryptovalyuty. – 2018. – 25.07).
Фонд держмайна за два дні завів в електронну торгову систему
перші 18 об’єктів малої приватизації у Львові та Житомирі.
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі
Максим Нефьодов:
Офіційна інформація
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Перші лоти, які виставляють Житомир і Львів. Але, як каже, «максимум
через тиждень, рахунок піде на сотні».
Згідно з Законом України «Про приватизацію державного і
комунального майна», який набрав чинності в березні, мала приватизація
буде відбуватись через електронну систему ProZorro.Продажі. Мова йде про
продаж об’єктів державної або комунальної власності (єдині майнові
комплекси держпідприємств та пакети акцій суб’єктів господарювання,
понад 50 % статутного капіталу яких належать державі). При цьому вартість
активів таких об’єктів не має перевищувати 250 млн грн.
Як зазначив глава ФДМ Віталій Трубаров, Фонд має намір завершити
процедуру введення лотів в систему ProZorro до четверга.
Уряд також затвердив Порядок проведення аукціонів з продажу об’єктів
малої приватизації . Документ містить детальний опис процедур, починаючи
від заведення об’єктів (лотів) до системи ProZorro і закінчуючи визначенням
переможця, розміру та порядку плати за участь у ньому тощо.
За інформацією Урядового порталу, Фонд державного майна України
визначив та оприлюднив більш ніж 600 об’єктів по всій країні, які
продаватимуться в рамках програми малої приватизації у 2018 році. Серед
затверджених об’єктів бази відпочинку, будівлі і учбовий комбінат на
Одещині, лікарня, цехи і кафе на Львівщині, піонерський табір, автостоянка і
газове господарство на Миколаївщині тощо.
Як повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, на найближчому
засіданні Кабінету міністрів планується розглянути пакет нормативних
документів про електронні аукціони спецдозволів Держгеонадр. Крім того,
прем’єр повідомив, що в серпні Кабмін також має намір розглянути
нормативно-правові документи щодо обов’язкових електронних аукціонів по
деревині (Альбіна Курбанова У «ProZorro.Продажі» з’явилися перші
об’єкти малої приватизації // https://nachasi.com/2018/07/24/v-prozorroprodazhi-z-yavylysya-pershi-ob-yekty-maloyi-pryvatyzatsiyi. – 2018. – 24.07).

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголошує на запуску першої
повністю автоматизованої електронної послуги і зазначає, що у сфері
будівництва вже доступно 14 електронних послуг.
«Загалом, у будівництві вже доступно 14 електронних послуг. Можна
онлайн подати повідомлення про початок підготовчих робіт, зареєструвати
декларацію про введення будинку в експлуатацію, а також ліцензувати
будівельну діяльність».
Впроваджена перша повністю автоматизована електронна послуга, яка
виключає втручання зі сторони чиновників.
«Відтепер повідомлення про початок будівництва автоматично
потрапляє до реєстру дозвільних документів Державної архітектурнобудівельної інспекції (ДАБІ) на підставі будівельного паспорта. Жодного
розгляду та реєстрації повідомлення держслужбовцем».
Офіційна інформація
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Йдеться, згідно із повідомленням, про будівництво садибних житлових
будинків, садових та дачних будинків, господарських споруд, гаражів.
Окрім того, налагоджена електронна взаємодія з реєстром речових
прав на нерухоме майно Мін’юсту.
«Тепер не потрібно, заповнюючи електронну форму, вносити всі дані
про свою земельну ділянку власноруч. Достатньо зазначити кадастровий
номер і вся інформація «підтягнеться» автоматично».
Прем’єр подякував за результати роботи у цій сфері Державному
агентству з питань електронного урядування (Будівництво вже отримало
14 е-послуг – Гройсман // https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2503144budivnictvo-vze-otrimalo-14-eposlug-grojsman.html. – 2018. – 21.07).

Укртрансбезопасность имеет все полномочия создать и
опубликовать реестр перевозчиков, которые систематически нарушают
весовые нормы и перегружают автотранспорт, который в итоге
разрушает украинские дороги.
Об этом идет речь в официальном ответе Госагентства по вопросам
электронного урядування на информационный запрос СМИ.
В частности, ГАЭУ отмечает, что Укртрансбезопасность имеет все
основания и права создать отдельный реестр и самостоятельно наполнять его
и публиковать на Едином государственном веб-портале открытых данных –
data.gov.ua. С Министерством инфраструктуры по этому поводу ведутся
соответствующие переговоры, – сообщается в ответе ГАЭУ.
Ранее и.о. главы Укртрансбезопасности Вячеслав Дидькивский
поддержал идею открытия данных взвешивания новой интеллектуальной
системой WiM (Weight-in-Motion – взвешивание в движении), которую
Мининфраструктуры совместно с ЕБРР планируют запустить в Украине уже
в этом году. Данные с установленных комплексов WiM будут
транслироваться одновременно на пункты контроля Укртрансбезопасности и
на открытый сервер для общественного обозрения.
Информация о перевозчиках-нарушителях станет общедоступной, что
позволит создать дополнительное общественное давление на компании,
которые принципиально не придерживаются весовых норм, разрушая
автомагистрали перегруженным автотранспортом. WiM-комплексы
помогут выделить из общего трафика только те машины, которые
перегружены, поскольку новая интеллектуальная система автоматически
взвешивает автотранспорт, перекрывая всю ширину автомагистрали.
Кроме того, открытость данных по нарушителям весовых норм позволит
общественникам сопоставлять данные взвешивания WiM с результатами
проверок
инспекторами
Укртрансбезпеки,
что
создаст
систему
неотвратимого наказания за «перевес» и сведет к минимуму коррупционные
риски при проверках грузового транспорта на стационарных пунктах
контроля.
Офіційна інформація
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В перспективе, как считают в Укртрансбезопаснсности, комплексы WiM
будут работать полностью в автоматическом режиме без участия человека.
Такая практика широко распространена в Европе и других странах мира. Для
этого
Украине
придется
подкорректировать
соответствующее
законодательство.
В Укравтодоре планиуют до конца года установить 6 спецконструкций
WiM для автофиксации взвешивания транспорта на шести дорогах: М-01
Киев-Чернигов-Новые Ярыловичи, Н-01 Киев-Знамянка, М-05 Киев-Одесса,
М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Яготин.
Фиксация будет проходить в пригородах, для транспорта, заезжающего
столицу. Еще один комплекс планируется построить на трассе М-06 КиевЧоп в сторону Житомира. В 2019-м году при финансировании ЕБРР
комплексы WiM появятся в южных регионах Украины и впоследствии по
всей стране.
Эксперты уверены, что с внедрением WiM комплексов у перевозчиков
не останется выбора, кроме как не перегружать машины либо же перевести
часть грузопотока на железнодорожный транспорт, на котором весовые
нормы практически отсутствуют (Данные взвешивания грузовиков
системой
WiM
будут
публичными
//
https://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/ekonomika/20180720-dani-zvazhuvannyavantazhivok-systemoyu-wim-budut-publichnymy. – 2018. – 20.07).

В Україні запрацювала перша повністю автоматизована е-послуга –
повідомлення про початок будівельних робіт. Повідомлення про початок
виконання будівельних робіт подає замовник особисто через електронну
систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві.
Повідомлення про початок будівельних робіт треба подавати не пізніше,
ніж за один календарний день до початку будівельних робіт. На часі
дізнатися, як тепер відбуватиметься подача заявки та чому це спрощує
процес.
Якщо раніше кожне е-повідомлення службовці розглядали та
реєстрували самостійно, то тепер воно потрапляє до Реєстру дозвільних
документі ДАБІ автоматично. Також в оновленій електронній послузі
налагоджена автоматизована взаємодія з Державним реєстром речових прав
на нерухоме майно. Простіше тепер і заявнику: він вносить у повідомлення
лише кадастровий номер, а решта інформації підтягується автоматично.
Варто відзначити, що завдяки автоматизації мінімізована можливість
припущення помилок та ліквідована можливість махінацій та шахрайства.

Офіційна інформація
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(Людмила Кліщук В Україні запустили першу повністю
автоматизовану держпослугу // https://nachasi.com/2018/07/19/pochatokbudivelnyh-robit-onlajn. – 2018. – 19.07).

Державне агентство з питань електронного урядування України
разом
із
Державною
архітектурно-будівельною
інспекцією,
Міністерством юстиції України та координатором проектів ОБСЄ в
Україні ми презентувало оновлену послугу з повідомлення про початок
будівельних робіт. Чудова практика – постійно вишукувати можливості для
покращення вже активних електронних послуг.
Ідеться про будівництво, що здійснюється на підставі будівельного
паспорту. До такого належать усі індивідуальні (садибні) житлові будинки,
садові та дачні будинки, господарські споруди, як-от гаражі. Приміром,
минулоріч таких будівництв в Україні було розпочато близько 51 тисячі.
Яких новацій зазнала послуга? По-перше, вона стала повністю
автоматизованою. Раніше, коли громадянин надсилав повідомлення про
будівництво, його розглядав та реєстрував держслужбовець. Тепер
повідомлення автоматично вноситиметься до реєстру дозвільних документів
– без втручання посадових осіб.
По-друге, в межах модернізації послуги було налагоджено електронну
взаємодію з реєстром речових прав на нерухоме майно Мін’юсту. Тепер
громадянин, заповнюючи електронну форму, зазначатиме лише кадастровий
номер
своєї
земельної
ділянки.
Вся
необхідна
інформація
«підтягуватиметься» автоматично. Це мінімізує вірогідність помилок при
заповненні повідомлення.
Загалом уже запроваджено 14 електронних послуг у будівельній сфері.
Всі вони (окрім ліцензування) стосуються об’єктів будівництва, що за класом
наслідків належать до класу СС1. А це сукупно – близько 80 % усього
будівництва в Україні, в тому числі – й приватного.
Усі онлайн послуги з будівництва доступні на e-dabi.gov.ua та
Урядовому порталі kmu.gov.ua в розділі «Електронні послуги» (В Україні
презентували
нову
е-послугу
//
https://galinfo.com.ua/news/v_ukraini_prezentuvaly_novu_eposlugu_292020.ht
ml. – 2018. – 19.07).
З початку 2018 року через інтернет-сервіси пасажири придбали
понад 14 млн квитків. Загалом з початку впровадження послуги
реалізовано через всесвітню мережу 70 млн квитків.
Наразі через електронні канали клієнти «Укрзалізниці» купують близько
50 % квитків від загального продажу. Ще у 2011 році, коли було
впроваджено оформлення квитків через офіційний сайт компанії, цей
показник сягав лише 1 %. Далі – як оформити квиток онлайн.
Онлайн-квитки можна придбати на всі поїзди внутрішнього сполучення,
окрім деяких додаткових. На додаткові поїзди та міжнародні поїзди,
Офіційна інформація
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що курсують у сполученні з країнами СНД, пасажири в режимі онлайн
можуть оформити й оплатити проїзд, після чого отримають бланк замовлення
на електронну пошту. Його необхідно обміняти в залізничній касі
на звичайний квиток. Також квитки через інтернет можна оформити
на 31 регіональний поїзд і на міжнародні поїзди:
№ 705 та № 715 Київ – Перемишль
№ 751/752 Здолбунів – Холм
№ 735/736 Одеса – Перемишль
№ 753/754 Ковель – Холм.
При оформленні квитків через інтернет пасажир може самостійно
обрати потрібний поїзд, тип вагона й місце. Також пасажир може обрати
вагон із кондиціюванням. Квиток, оформлений через інтернет, практично
неможливо загубити – його можна друкувати необмежену кількість разів
з листа, що приходить на електронну пошту пасажира (Людмила Кліщук
Майже половину квитків «Укрзалізниця» продає онлайн //
https://nachasi.com/2018/07/13/ukrzaliznytsya-onlajn. – 2018. – 19.07).

Директор Департамента стратегического развития рынка и
автоперевозок МИУ Виктор Сасин:
Новые комплексы взвешивания грузового транспорта WiM (Weightin-Motion – взвешивание в движении), которые Мининфраструктуры
совместно с ЕБРР планируют запустить в Украине, могут
транслировать
данные
одновременно
на
пункты
контроля
Укртрансбезопасности и на открытый сервер для общественного
контроля.
Пилотный проект будет реализован до конца 2018-го года, после чего
WiM начнут устанавливать в южных регионах и дальше – по всей стране.
«Если «Укртрансбезопасность» проанализирует все составляющие, в
том числе, и публикацию данных перегрузов – это будет полезно и
эффективно. Я думаю, что в этом есть смысл. Это «блэк-лист» был бы весьма
показательным и перевозчики понимали бы, что это их имидж. Поэтому, я
считаю, это очень удачная инициатива».
Он добавил, что уже в ближайшие недели пройдет тендер на закупку
WiM. Первые 6 комплексов будут установлены на въездах-выездах Киева.
Система будет контролировать весь трафик. Проехать незаметно дорогами
столицы с перегрузом будет невозможно, пояснил чиновник. Поскольку,
датчики WiM устанавливаются в дорожное полотно по всей ширине
автомагистрали.
«После реализации пилотного проекта до конца этого года, в крайнем
случае, в начале следующего, мы будем двигаться дальше. Наши доноры
готовы финансировать закупку WiM для других регионов».
В Госслужбе Украины по безопасности на транспорте отмечают
заметное ужесточение контроля весовых норм.
Офіційна інформація
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По словам и.о. главы службы Вячеслава Дидькивского, за первое
полугодие 2018 года выписано штрафов на 9,5 млн. грн. За этот же период
2017-го – 1,8 млн. грн. При этом, инспектора за этот же период проверили на
перегруз в 3,5 раза больше машин.
«За январь-июнь 2018 года было проверено 227 тыс. транспортных
средств. В 2017 году за аналогичный период – только 64 тыс. Чувствуете
разницу», – подчеркнул Дидькивский
При этом он поддержал идею открытия данных взвешивания, отметив,
что таким реестром уже занимается Госагенство электронного урядування
Украины.
«Мы будем отдавать
всю информацию на этот ресурс,
а они будут уже ограничивать ее по персональным данным и делать такой
реестр, которым смогут пользоваться все», – пояснил Дидькивский.
По мнению экспертов, открытие данных про взвешиванию
комплексами WiM дополнит госконтроль общественным давлением. Наряду
с другими открытыми реестрами, к примеру, деклараций госчиновников,
собственников недвижимости и т.п., реестр перевозчиков-нарушителей
позволит видеть он-лайн все компании, которые систематически игнорируют
весовые нормы. По словам Вячеслава Дидькивского, в Украине есть
компании, которые намеренно перегружают транспорт.
«Уменьшилось количество хаотичных нарушений. Перевозчики
начинают понимать уровень штрафных санкций. Но есть заядлые
нарушители, которые принципиально не хотят выполнять требования. Судя
по всему, сверхприбыли их интересуют больше, чем интересы нашей
страны» (В МИУ поддержали идею прозрачности данных WiM по
взвешиванию
грузовиков
//
https://kp.ua/economics/612706-v-myupodderzhaly-ydeui-prozrachnosty-dannykh-WiM-po-vzveshyvanyui-hruzovykov.
– 2018. – 12.07).

Рахункова палата пропонує запровадити електронний бюджет, щоб
знизити рівень корупції при використанні бюджетних коштів.
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан:
«В Україні має запрацювати електронний бюджет, який значно знизить
корупцію при використанні бюджетних коштів».
На сьогодні головне завдання Рахункової палати – забезпечити
ефективне використання бюджетних коштів, а отже, коштів всіх українців.
Голова Рахункової палати зауважив, що нещодавно з робочим візитом
відвідав Естонію, яка займає лідируючі позиції в світі щодо запровадження
електронного урядування. Зокрема, понад 97 % державно-адміністративних
послуг надаються саме в електронному вигляді і люди не витрачають на їх
отримання час.
«Тому я виступив з ініціативою, щоб Україна найближчим часом
запровадила електронний бюджет. І тоді кожен українець бачитиме, на що
йдуть його гроші».
Офіційна інформація
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За його словами, це дасть змогу кожному платнику податку на рівні
конкретних цільових програм побачити, чи ефективно витрачаються його
кошти (Електронний бюджет знизить рівень корупції – Рахункова
палата // https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2496706-elektronnijbudzet-znizit-riven-korupcii-rahunkova-palata.html. – 2018. – 11.07).

«Укрпошта» запустила власний мобільний застосунок для
операційної системи iOS, відтепер всі охочі матимуть доступ до головної
пошти країни зі свого смартфону. Створенням програми займалася
команда «Укрпошти» та партнер із діджиталізації маркетингу – IT-компанія
D2.
Бета-версію мобільного застосунку, що був презентований 12 квітня
та був доступний для операційної системи Android, вже активно
використовує понад 20 тис бета-тестерів. При цьому, майже 1,5 тис клієнтів
користуються застосунком щодня. На часі дізнатися, як працює додаток для
iPhone.
У мобільному
застосунку
«Укрпошти»
можна
відстежувати
відправлення, зберігати їх, отримувати push-сповіщення про зміну статусу
в реальному часі, розрахувати вартість відправлень по Україні і за кордон.
Калькулятор побудований таким чином, що можна порівняти вартість
і строки пересилання різних видів доставки та обрати найзручніший варіант.
Також є можливість відразу оформити відправлення в одному з майже 3
тис автоматизованих відділень «Укрпошти». До кінця року їх буде на тисячу
більше, обіцяють у головній пошті країни. Потрібно буде лише назвати
номер відправлення з пристрою, і вся інформація про нього підтягнеться
автоматично.
Через застосунок можна скористатися й фінансовими послугами:
здійснити звичайний переказ між картками, а також переказ з картки
у відділення «Укрпошти» чи скористатися послугою «З картки додому» –
перерахувати кошти у будь-який населений пункт України.
Можна створювати та замовляти «Власну марку» чи надавати ім’я
відправленням. Також можна зручно знайти адресу відділення за індексом
чи за допомогою геолокації побачити найближчі до вас. Крім того, можна
дізнатися як індекс за адресою будівлі, так і перелік всіх адрес,
що знаходяться за певним індексом.
Застосунок в залежності від операційної системи вашого пристрою
можна завантажити за посиланнями: на iOS або на Android (Людмила
Кліщук
«Укрпошта»
запустила
додаток
для
iPhone
//
hhttps://nachasi.com/2018/07/10/ukrposhta-na-ios. – 2018. – 10.07).
У Верховній Раді планують з 2019 року запровадити електронні
ідентифікаційні картки для народних депутатів.
Завдяки ID-картці народного депутата буде забезпечуватися контроль
доступу народного депутата на засідання Верховної Ради та на засідання
Офіційна інформація
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комітетів. На часі дізнатися, як можуть отримати та що гарантуватимуть нові
електронні послуги.
Голова парламенту Андрій Парубій, відкриваючи церемонію
урочистого підписання Стратегії електронного парламентаризму на 20182020 роки:
Ця картка буде також посвідченням народного депутата Найголовніше –
це буде контроль за голосуванням кожного депутата. Для такої технологічної
новації потрібно буде обладнати комітети і входи в парламент. «Ми ставимо
мету, щоб уже в наступному році ми випробували цю систему в тестовому
режимі – і щоб вона повністю запрацювала наступного року. Це буде
революційна дія для роботи парламенту».
Відзначимо, що серед пріоритетних завдань Стратегії електронного
парламентаризму на 2018-2020 роки є автоматизацію всіх етапів
законотворчого процесу. Йдеться про електронний документообіг,
електронний цифровий підпис, персональний кабінет користувача,
корпоративний Інтранет-портал для роботи з електронними документами.
Відзначимо, що реалізація Концепції передбачена на 3 рівнях –
загальнонаціональному, регіональному та місцевому. На національному рівні
передбачено створення Фонду розвитку е-демократії, вдосконалення
механізму подання та розгляду петицій, масштабне впровадження мережі
бюджетів участі тощо. Також буде створена спеціальна мапа контролю, яка
аналізує стан впровадження інструментів. Це єдина урядова концепція, яка
має план реалізації з чіткими кроками виконання (Людмила Кліщук
Українські
нардепи
можуть
отримати
ID-картки
//
https://nachasi.com/2018/07/06/nardepy-id-kartky. – 2018. – 06.07).

Державне агентство водних ресурсів та Агенція журналістики даних
презентували інтерактивну карту забрудненості річок в Україні «Чиста
вода».
Інтерактивна карта дозволяє обирати конкретний річковий басейн
та оцінювати якість води у ньому. Якщо рівень забрудненості у певному
річковому
басейні
перевищує
норму про
це
сигналізують спеціальні позначки.
Також існує можливість оцінити рівень забрудненості за певними
речовинами. Перелік із 16 параметрів містить, як корисні для води елементи,
сполуки та процеси, так і ті, що змінюють її якість на гіршу.
За словами розробників, «Чиста вода» показує зміни стану води
за останні п’ять років і надалі постійно оновлюватиметься – у міру того,
як агентство водних ресурсів оновлюватиме інформацію.
На карті зокрема позначені підприємства, які найбільше забруднюють
річки у кожній області. Користувач може з’ясувати, який саме обсяг
забрудненої води скидає у річки кожне конкретне підприємство.
А за допомогою спеціального графіка – відстежити, як змінювалася
концентрація речовини.
Офіційна інформація
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Карту розробили на основі відкритих даних про якість поверхневих вод
за сприяння Державного агентства з питань електронного урядування та
Міністерства екології та природних ресурсів.
Творці карти вважають, що наявність такої інформації для кожної річці
допоможе активістам контролювати показники та за необхідності залучати
спеціальні органи для відповідного реагування (Сергій Кікоть В Україні
розробили інтерактивну
карту
забрудненості
річок
//
https://hromadske.ua/posts/v-ukraini-rozrobyly-interaktyvnu-kartuzabrudnenosti-richok. – 2018. – 06.07).
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Регіональні ініціативи
За повідомленням зі стрінки Програми EGAP, журналістам
vlasno.info стало відомо, що Вінниця увійшла в число міст, де люди
найбільше звертались до влади через сервіс електронних петицій.
Чи не найцікавіший розділ дослідження результатів використання єдиної
системи місцевих е-петицій упродовж 2 років стосується залучення громад та
авторів петицій.
ТОП-3 міста за кількістю підписів на підтримку петицій – це Чернігів,
Луцьк та Львів. Також великою кількістю підписів вирізняються
Хмельницький, Чернівці, Суми, Вінниця, Дніпро, Маріуполь, Краматорськ,
Кам’янське і Тернопіль.
ТОП-3 міста з населенням до 100 000 жителів за кількістю підписів
на підтримку петицій – це Ірпінь, Калуш та Стрий.
До топ-15 міст також потрапили: Вишгород, Бахмут, Буча, ВолодимирВолинський, Нововолинськ, Обухів, Ніжин, Українка, Лисичанськ, Славутич,
Коломия, Жовті Води.
Авторам саме цих міст вдалось досягнути високого рівня залученості
своїх громад до підтримки петицій. У невеликих містах підтримка петицій,
як правило, обмежується декількома тисячами підписів. Хоча є й винятки, як
наприклад, Ірпінь і Калуш, де кількість підписів на підтримку петицій
більша, ніж у деяких обласних центрах. Зазвичай, кількість зібраних підписів
на підтримку петицій лише трохи перевищує встановлені підписні бар’єри.
Адже досягнувши їх, громадяни просто перестають далі підписувати
відповідні звернення.
Проте зустрічаються петиції, яким вдалося особливо мобілізувати
жителів громад, і в підсумку кількість зібраних за них підписів в рази
перевищила мінімально необхідну. Упродовж 2015-2017 років через єдину
систему місцевих петицій жителями громад України ініційовано понад 10
000 петицій, адресованих міським, селищним та сільським радам. На
підтримку цих петицій загалом зібрано більш ніж 1 000 000 підписів
громадян.
Станом на 2018 петицій уже близько 12 000, а самим інструментом для
діалогу з громадою послуговується близько 142 органів місцевого
самоврядування. Знаєте авторів петицій, завдяки яким у вашому місті,
селищі, районі, селі невирішені справи, непроговорені запитання, затамовані,
як подих, теми зрушили з мертвої точки?
Завдяки авторам петицій е-демократія розвиваєтсья на місцях і дозволяє
брати участь у діалозі з представниками влади на місцях в якості
повноцінного партнера. Єдина система місцевих е-петицій створена в рамках
швейцарсько-української Програма EGAP, що виконується Фонд Східна
Європа та партнерами у співпраці з Державне агентство з питань
Регіональні ініціативи
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електронного урядування України, і фінансується Швейцарським бюро
співробітництва
(Вінничани
«закидали»
владу
петиціями
//
http://vlasno.info/suspilstvo/dopomoga/sotsialni-proekti/item/25564-vinnychanyzakydaly-vladu-petytsiia. – 2018. – 26.07).

У Львові будуть абонементи на електротранспорт, які дають доступ
до музеїв.
Із абонементом можна буде відвідувати міські заклади культури, деякі
заклади громадського харчування та пересуватись у міських трамваях
та тролейбусах.
Абонемент, який спільно впроваджують ЛКП «Центр розвитку туризму»
та ЛКП «Львівелектротранс», буде орієнтований на туристів та гостей
міста. Про це повідомило видання «Твоє місто» з посиланням на інформацію
директорки ЛКП «Центр розвитку туризму» Мар’яну Олеськів. На часі
дізнатися,чи комфортніше буде гостям міста у Львові із таким
нововведенням.
Будуть абонементи на один, два та три дні. Попередньо, вартість
одноденного абонементу становитиме орієнтовно 280 грн. Абонемент на три
дні коштуватиме приблизно 400 грн. Картки можна буде придбати на сайті
Lviv.Travel, у спеціалізованих точках продажу, або ж у закладах партнерів,
які приєднаються до програми.
Серед закладів культури, які можна буде відвідати за Lviv City Card,
є міські музеї, як наприклад, Шевченківський гай. Також за ним можна буде
піднятись на вежу львівської Ратуші. Крім цього, сюди входять знижки
у певні ресторани, екскурсії від центру туристичної інформації Львова
та обов’язковий сувенір від Центру розвитку туризму. Очікується, що картку
запустять у продаж в серпні цього року (Людмила Кліщук У Львові будуть
абонементи на електротранспорт, які дають доступ до музеїв //
https://nachasi.com/2018/07/16/lviv-city-card. – 2018. – 16.07).
До кінця 2018 року планують завершити тендер на впровадження еквитка у Львові.
Керівник відділу автоматизованої системи оплати проїзду ЛКП
«Львівавтодор» Сергій Журбенко:
Після завершення тендеру почнуть впроваджувати нову систему оплати.
Протягом 3-4 місяців проектуватимуть і тестуватимуть систему. Майже
півроку може піти на виготовлення та інсталяцію обладнання. На часі
дізнатися більше про те, як у Львові з’являтиметься електронний квиток.
Зараз триває процес погодження з ЄБРР тендерної документації
наступного етапу тендеру. У Львові вже провели попередню кваліфікацію
учасників. Наступний етап – це технічна оцінка, що в плані підготовки
документації є найбільш складним етапом закупівлі. Документація обсягом
приблизно 300 сторінок. До кінця липня очікують завершити погодження з
ЄБРР. Сам тендер завершать до кінця цього року. Деякі роботи будуть
Регіональні ініціативи
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проводити паралельно. Наприклад, виготовлене обладнання будуть відразу
встановлювати. Тому повністю процес триватиме до 10 місяців.
Відтак, приблизно у жовтні 2019 року у Львові мають розпочати
технічне тестування е-квитка, яке триватиме до 2 місяців. Згодом систему
тестуватимуть у салонах. Тож, за підрахунками, повноцінно запрацювати еквиток має або наприкінці 2019, або, у разі відхилень від графіка, на початку
2020 року (Людмила Кліщук Електронний квиток у Львові запровадять у
2019 році // https://nachasi.com/2018/07/13/e-kvytok-u-lvovi. – 2018. – 13.07).
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Експертний погляд
Міністр юстиції Павло Петренко:
Насправді, я є одним з тих міністрів, в кого найбільше обіцянок. Не дуже
правильно порівнювати різні міністерства: Міністерство юстиції є все-таки
великим комплексним міністерством, яке відповідає за багато напрямків і
багато політик, тому у нас, з огляду на функціонал, більше зобов’язань і
більше питань на порядку денному.
…Найбільше обіцянок стосуються онлайн-сервісів. Наприклад, Ви
обіцяли, що вже у січні 2018 року запрацює онлайн-реєстрація
новонародженого. Ви сподіваєтеся, що встигнете, перебуваючи на посаді, це
зробити?
Що стосується онлайн-реєстрації народження, ми цей проект
запустили в Києві буквально півтора місяця тому. Саме тоді, коли ми
запускали перший пілотний пологовий будинок в місті Києві, де наші
співробітники за допомогою планшета і доступу до реєстру реєстрації актів
цивільного стану проводять онлайн-реєстрацію факту народження дитини.
Ми рухаємося в тому напрямку, щоб спочатку на рівні всіх обласних
центрів у пологових будинках цю послугу зробити доступною, а наступний
етап – це поширити таку послугу на 472 пологових будинки по всій країні.
Ідеться про те, що такий сервіс буде доступний в пологовому будинку,
але в режимі онлайн (на першому етапі).
На другому етапі, якщо ми напрацюємо таке технічне рішення, яке дасть
можливість через Інтернет з дому зареєструвати дитину, то, можливо, й цей
варіант буде доступним.
Питання щодо реєстрації факту народження дитини безпосередньо з
дому полягає в моменті безпеки, захищеності каналів. Тобто є канали зв’язку,
через які передається інформація, яка потрапляє до реєстру. Реєстр актів
цивільного стану технічно захищений від будь-якого втручання.
Якщо наші IT-спеціалісти віднайдуть технічне рішення, яке дасть
можливість, умовно кажучи, вам вдома зі свого планшета чи комп’ютера,
відкривши кабінет користувача, подати інформацію і підписати її
електронним цифровим підписом чи mobile-ID, якщо ця інформація буде
захищена і жоден зловмисник не зможе її викривити, то й таку можливість
ми теж розглядаємо. Я не виключаю, що ми таку послугу так само надамо.
Але на сьогодні ми пообіцяли і впроваджуємо інший механізм.
Почалося все з того, що ми відкрили фронт-офіси в усіх пологових
будинках в обласних центрах. Тоді критикували, що це піар, далі обласних
центрів це не спуститься… Але сьогодні фактично в усій країні працюють
472 пологових будинки, які є в нашій партнерській програмі. У них
працюють фронт-офіси, де працівник Міністерства юстиції отримує заяву від
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одного з батьків (або обох батьків) про реєстрацію народження дитини і
протягом 24 годин, до виписки, родина отримує документ.
Потім ми вирішили, що в одному місці, у цьому фронт-офісі, можна
надати максимальний комплекс юридичних послуг. Тому що крім реєстрації
народження необхідно зареєструвати місце проживання дитини. Це суміжні
органи: Міграційна служба та Міністерство внутрішніх справ. Ми з ними
також домовилися про партнерську програму. Щоб Міністерство юстиції
отримало всю цю інформацію від батьків і відразу проводило реєстрацію
місця проживання.
І третій сервіс, який ми зробили станом на кінець минулого року, – це
онлайн-реєстрація допомоги при народженні дитини.
Але ми пішли вперед. Буквально півтора місяця тому ми почали в Києві
пілот, за яким можна робити онлайн-реєстрацію народження безпосередньо у
пологовому будинку. Коли наш співробітник не збирає купу паперів, і несе
потім до себе на робоче місце, де формується свідоцтво про народження, а
безпосередньо у пологовому будинку, в палаті, мама або батько заповнюють
електронну анкету (наш співробітник допомагає), вони підтверджують своє
волевиявлення щодо вибору імені, місця проживання дитини, перевіряють всі
дані дитини. І зразу, в режимі онлайн відбувається реєстрація.
Свідоцтво про народження можна отримати потім кур’єрською
доставкою, або в будь-який зручний час, в будь-якому місці Україні.
Відповідний проект відомчого наказу готовий. Я думаю, що
найближчим часом, найближчими тижнями, ми його будемо підписувати, за
аналогією з містом Києвом (у 472 пологових будинках по всій Україні –
ред.).
Ми для себе поставили амбітну задачу, щоб протягом наступних восьмидванадцяти місяців, до наступної весни, всі обласні центри були долучені до
цієї програми онлайн-реєстрації факту народження в пологовому будинку. І
протягом 2019 – на початку 2020 року, щоб 472 пологових будинки, з якими
в нас є партнерська програма, так само отримали таку можливість.
А що з онлайн-пропискою. Її також планували на січень 2018 року, але
законопроект, наскільки мені відомо, був розроблений, потім винесений на
обговорення, але зараз його неможливо знайти у вільному доступі й до нього
вносяться якісь зміни.
Взагалі пропискою опікується МВС, це його функція, як і видача
паспортів.
Ми ініціювали перед Міністерством внутрішніх справ проект, за яким
готові були і готові зараз допомогти зробити сервіс у форматі онлайн:
реєстрація зміни місця проживання.
Працює спільна робоча група Міністерства юстиції і Міністерства
внутрішніх справ, Прикордонної служби, Міграційної служби, яка розробила
низку законодавчих ініціатив. Їх немає в загальному доступі, ми плануємо їх
презентувати, я думаю, на початку наступного політичного сезону, у вересні,
скоріш за все. Спільно з Аваковим.
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Для цього потрібна низка технічних змін до законодавства. Єдиний
момент технічний, який об’єктивно не дає швидко запустити цей сервіс
у всій країні, скажу відверто, в нас немає в країні єдиної бази даних або
єдиного реєстру місця проживання громадян. Немає.
Тому що цим опікується Міграційна служба, з одного боку, і місцеві
органи самоврядування. І в кожному районі, в кожній області, в кожному
місці, залежно від просунутості місцевого керівництва, мера, ці бази різною
мірою наповнені в електронному форматі.
Найбільш просунуті – це Київ. Вони коли створювали так звану
програму картки киянина, то будували модель обліку жителів Києва більшменш правильно. Там є інформація й про місце проживання, і про ті пільги,
які може отримати житель Києва.
Є такі регіони, де, умовно кажучи, все відбувається ще в паперовому
вигляді.
Однак уже є так званий демографічний реєстр, куди вносяться дані, коли
ви отримуєте свою ID-картку, тобто внутрішній паспорт: не паперовий, а
пластиковий. Цей демографічний реєстр наповнюється еволюційно, тобто в
ньому на сьогодні немає даних навіть про 50 відсотків всіх громадян
України.
В цьому реєстрі є інформація щодо тих, хто вперше отримує паспорт,
хто втратив паспорт, пошкодив, і отримав документ за новою процедурою.
Ідея, яку ми відпрацювали в законопроекті, я думаю, що вона у
фінальному тексті залишиться такою ж: дати можливість здійснювати
онлайн-перереєстрацію місця проживання тим, хто отримав ID-картку. Тому
що їхні персональні дані вже є в одній базі даних, тобто в єдиному
демографічному реєстрі. Ті хто, на жаль, мають паперовий паспорт, мають
опцію: піти замінити паперовий паспорт на ID-картку і отримати додаткові
сервіси, в тому числі, спрощений сервіс щодо зміни місця проживання. Або
ж за старою процедурою подавати документи щодо зміни місця проживання,
зберігши за собою паспорт старого зразка, тому що закон не обмежує строк
дії цих паспортів.
Зараз ми допрацьовуємо з Міністерством внутрішніх справ саме техніку
імплементації цього закону. Кількість громадян, які отримали ID-картки
збільшується кожен день. І ми розраховуємо, що якщо ми ці сервіси нові
оголосимо, то буде більше охочих замінити старий паспорт на ID-картку.
Ми допрацьовуємо з МВС технічну можливість, потім презентуємо
законопроект і водночас дорожню карту його імплементації.
Ми плануємо подати законопроект до парламенту – я переконаний, що в
парламенті на таку ініціативу знайдеться 226 голосів – і ми передбачаємо
можливість запуску пілотів по областях. Тобто, почнемо з Києва і можливо
ще з якогось регіону (одного-двох), протягом розумного строку – до року –
пропілотуємо цей сервіс у декількох регіонах. Якщо він працюватиме без
збоїв, тоді будемо розповсюджувати на всю країну.
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Якщо неможливо реєструвати народження дитини з дому, тому що є
питання безпеки, то чому ж тоді можна буде прописуватися з дому, якщо
можуть виникнути ті самі проблеми?
Я можу зараз піти в технічні деталі. Той формат технічного рішення, яке
обговорюється стосовно онлайн-прописки, передбачає створення, умовно
кажучи, буферної зони з демографічним реєстром, який є так само
захищеним, як і наш реєстр актів цивільного стану.
Тобто, умовно кажучи, ви користувач, маєте звичайний канал Інтернету,
відкриваєте свій електронний кабінет, проводите персональну ідентифікацію
через вказівку номера вашої ID-картки і номера електронного ключа, який
вже зашитий в цій картці. Дані потрапляють до буферного електронного
сервісу, який їх обробляє, вам робиться запит про підтвердження вашої
особи, іде повторна верифікація – і тоді ви подаєте заявку, яка обробляється
окремою програмою. Тільки тоді, коли вона буде визначена такою, що
відповідає всім показникам, які є в демографічному реєстрі, вона буде
завантажуватися до демографічного реєстру.
Якщо ми це зможемо відпрацювати на питанні онлайн-прописки, то таку
саму модель можна буде потім перенести і на реєстрацію народження.
Повторюю, ми зараз не відмовляємося від нашої ідеї подальшої
максимальної електронізації сервісів, які є в міністерстві юстиції.
Чому lifecell і Vodafone, попри Ваші прогнози ще не запустили MobileID?
Це їхнє право, як операторів. Для них на старті це суттєві капітальні
вкладення. Для того, щоб свій софт покращити, гарантувати безпеку
інформації, яка міститься на цій картці. Тому що фактично ця картка – це
міні-чіп з вашими персональними даними. Я дуже розраховую, що інші
оператори так само включаться.
Взагалі ми розробили досить прогресивний закон про електронні довірчі
послуги. У всіх на слуху тільки сервіс Mobile-ID, тому що він дає додаткові
можливості ідентифікації у відносинах з банками, відносинах з державними
інституціями.
Але крім цієї новації там ще дуже багато інших, які набудуть чинності
наприкінці цього року та в наступному році. Це можливість укладення
електронних контрактів, це верифікація вас, як сторони договірних відносин
з іншими державами. Тобто ви можете робити транскордонні контракти,
підтверджувати свої зобов’язання, там дуже багато таких прогресивних
інновацій, які спонукають і будуть спонукати державні органи все ж таки
переходити на систему електронного врядування.
Всі орієнтуються на Естонію в питаннях блокчейну, в питаннях
електронних послуг у цілому. Там всі послуги, які надаються, здійснюються
онлайн: аж до реєстрації авто і волевиявлення на виборах. Я розумію, що це
не стільки до Вас запитання, але Ви, як міністр, який опікується взагалі
онлайн-сервісами, як оцінюєте можливість України наздогнати Естонію?
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Я вважаю, що ми можемо перегнати не тільки Естонію, але й ті країни,
які мають ще більш ефективні сильні системи електронного врядування,
тому що у нас для цього є всі можливості.
По-перше, в нас досить хороше покриття інтернету по всій країні, є
відповідна інфраструктура.
По-друге, в нас освічені громадяни, які можуть всім цим користуватися.
Для них це не є великою проблемою, незалежно від того, чи це містяни, чи це
жителі сільської місцевості.
По-третє, у нас серйозна IT-індустрія, і потенціал наших IT-компаній,
які на аутсорсі працюють у глобальних світових компаніях. І Ви сказали про
блокчейн, вважаєте, що на Естонію всі орієнтуються за блокчейнтехнологіями. Але саме Україна стала першою в світі країною, яка
запровадила блокчейн-технологію в державних реєстрах.
Ми перша в світі країна, яка на рівні рішення уряду, імплементації цього
рішення, запустила систему електронних торгів конфіскованим майном на
блокчейн-технології – СЕТАМ.
Зараз допрацьовуємо можливість переведення реєстру нерухомого
майна на блокчейн. Я не хочу говорити, що це буде за місяць. Я ставив
завдання нашим IT-фахівцям, щоб це було зроблено до кінця цього року.
Ми наш софт можемо перевести на блокчейн. Питання в готовності
користувачів.
У реєстрі нерухомості близько тринадцяти тисяч реєстраторів по всій
країні є активними користувачами з можливістю вносити зміни до
інформації. Наприклад, зміни власника, чи накладення обтяжень.
Переведення на блокчейн-формат спричинить до них особливі вимоги: до їх
робочого місця, до їхнього софту, до швидкості інтернету.
Ми не хочемо створювати проблему таким чином. От ми зараз
переведемо реєстр на блокчейн, він стане супер-захищеним. А умовно
кажучи, з тринадцяти тисяч реєстраторів (ті, особливо, які працюють в
сільській місцевості) п’ять тисяч просто не зможуть користуватися цим
реєстром. І тоді громадяни, які отримували там таку послугу, будуть
позбавлені такої можливості.
Питання лише в цьому. Технічно імплементувати новий реєстр
нерухомості у систему блокчейн ми можемо. Якщо це не нашкодить сервісу,
який надається в регіонах, то це реально цього року запустити.
Був підписаний меморандум між українським урядом і американською
компанією BitFury, яка є однією з найбільш прогресивних розробників
блокчейн. На виконання цього меморандуму ми, як міністерство юстиції,
погодилися стати пілотним проектом. Ми – щодо програми, яка здійснює
реалізацію конфіскованого майна. МінАПК – щодо земельного кадастру.
Ми зараз спостерігаємо, яким чином імплементується ця технологія в
земельному кадастрі. Там та сама ситуація: земельні реєстратори – це
співробітники РДА і місцевого самоврядування. Якщо в них це запрацює, то
ми за аналогією зробимо те саме в реєстрі нерухомості.
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BitFury надає нам цю технологію безкоштовно. У них, як я розумію,
більш глобальна зацікавленість, щоб якомога більше користувачів було
залучено до блокчейн-технології. У них є глобальні плани в Штатах щодо
запровадження системи смарт-контрактів тощо.
Тобто жодної копійки ми не витратили, коли, наприклад, вони нам
надали блокчейн-зліпок для того, щоб ми його імплементували в систему
продажу конфіскованого майна. За такою самою позицією ми плануємо
зробити реєстр нерухомості, а з часом і реєстр бізнесу. Він більш складний,
тому ми виставили такі пріоритети.
Я думаю, що на початку осені ми вже публічно озвучимо дорожню карту
щодо імплементації блокчейн у цих двох реєстрах.
Ще одна ініціатива Мінюсту – OpenSpace, кілька з яких вже відкриті і
які міністерство ще планує відкривати в інших містах. Їх можна назвати
удосконаленими РАЦС. Але є план реалізації державної стратегії до 2020
року, в якому йдеться про те, що місцева влада має перебрати ці послуги на
себе і надавати їх у ЦНАП. То навіщо відкривати зараз OpenSpace, якщо за
кілька років всі ці послуги будуть здійснювати ЦНАП? Чи не суперечать дії
міністерства державній стратегії?
Це не РАЦСи. Це абсолютно інша філософія надання сервісу, якщо ви
були в такому пострадянському РАЦСі, ви собі уявляєте.
Умовно кажучи, якщо ти приходиш до РАЦС, тобі потрібно отримати
дублікат документа, ти йдеш в один кабінет, тобі видають квитанцію-бігунок
і кажуть: «Іди, плати в касу будь-яку 85 копійок державного мита», плюс
банк бере 5 гривень за послугу. Ти приходиш із цією платіжкою, йдеш в
інший кабінет, тобі дають заяву для заповнення, потім в третій кабінет ти її
здаєш, тобі кажуть: «Чекайте, через тиждень приходьте».
Такий процес, на жаль, і є. Не лише в системі РАЦСу, а й у багатьох
інших державних органах.
У Києві був пілотний орган реєстрації, який запровадив систему, за якої
було доопрацьоване робоче місце для реєстратора. І в OpenSpace реєстратор
виконує, умовно кажучи, функцію трьох-чотирьох співробітників РАЦСу, які
працюють в різних підрозділах.
Він і приймає документи, і консультує, і одразу виносить цю
інформацію онлайн в реєстр актів цивільного стану (через своє робоче місце),
електронний кабінет. На місці можна через термінал заплатити кошти за
реєстраційні дії і відразу отримати на руки документ. Інша філософія.
Що більше точок доступу для людини для отримання послуги, що
більша конкуренція, то більш якісне надання послуг. Це не змінює наш
формат і наш план як Мінюсту щодо передачі функцій по реєстрації актів
цивільного стану.
Якщо в 2014 році ми реєстрували бізнес, нерухомість, політичні партії,
громадські об’єднання, народження, одруження, розлучення, смерть – все
реєстрували, – то на сьогоднішній день реєстрація бізнесу й нерухомості, яка
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була найбільш корупційною, повністю передана органам місцевого
самоврядування і нотаріусам, для того, щоб у них була конкуренція.
Функцію реєстрації громадських об’єднань ми передали ЦНАПам. Щодо
реєстрації актів цивільного стану – ми подали до парламенту законопроект.
На жаль, народні депутати (зітхає – ред.).. я їх спонукаю, та не завжди
виходить швидко ухвалювати хороші корисні закони.
Тож, ми передали законопроект, який передбачає передачу і
інфраструктури, і всіх функцій з реєстрації актів цивільного стану органам
місцевого самоврядування.
Цей законопроект лежить в парламенті. Він передбачає, що після його
ухвалення транзитний період становитиме до п’яти років. Усі органи
місцевого самоврядування повинні забрати ці функції. Протягом п’яти років
вони повинні це робити добровільно, але потім це буде обов’язково. Тобто ті,
хто будуть лузерами, будуть примусово змушені цю функцію на себе
перейняти.
Тому ці OpenSpace, які ми відкриваємо під єдиним стандартом надання
послуги, після ухвалення законопроекту перейдуть у власність
територіальних громад. Міністерство юстиції буде, так само як і з
реєстрацією бізнесу і нерухомості, встановлювати виключно стандарт. І буде
держателем загальнодержавного реєстру. Не може бути такого, що в Києві з
вас вимагають 5 документів для того, щоб укласти шлюб, а у Вінниці –
тільки 3 документи. Держава встановлює через реалізацію політики стандарт,
строки, перелік вимог до заявника, а саму послугу надає місцева громада, яка
отримує для цього кошти, до свого державного бюджету.
Уряд запроваджує муніципальну няню. Але не дуже зрозуміло, як буде
функціонувати цей механізм, кому треба буде доводити, що у родини немає
можливості потрапити в садочок. Якою буде ця процедура? Який орган
влади відповідатиме за призначення нянь?
Якщо молода сімя народила дитину, мама хоче швидше вийти на роботу,
щоб не втрачати соціальний зв’язок в колективі і не мати проблем із робочим
місцем, така родина може винайняти няню, офіційно з нею укласти трудовий
договір, і держава спільно з місцевою громадою (це буде партнерська
програма) компенсує такій сімї виплати на оплату праці няні в межах одного
прожиткового мінімуму в місяць. Тобто няня може отримувати, умовно
кажучи, три тисячі гривень, а держава підставляє плече сім`ї і компенсує
тисячу вісімсот гривень з цих трьох.
Треба мати трудовий договір з нянею і треба вийти з декретної
відпустки і піти працювати.
Безпосередньо процедура і техніка зараз напрацьовується Міністерством
соціальної політики, які відповідають за реалізацію цих рішень уряду. Наша
рекомендація – я думаю, що ми на фінальній стадії це будемо відстоювати, –
щоб ця процедура була максимально простою, не треба було збирати мільйон
довідок і бігати по купі інстанцій. Бо тоді не буде мотивації у батьків
користуватися такою процедурою.
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В рамках цієї ж ініціативи була друга процедура уряду. Це бебі-бокс, яка
вже з вересня запрацює по всій країні. Кожна сім`я, яка буде народжувати
дитину, буде отримувати бебі-бокс.
Бебі-бокс буде видаватися як додатковий сервіс держави, тобто не буде
зменшена допомога при народженні дитини. Міністерство соціальної
політики переглянуло свої внутрішні програми і за рахунок економії, яку
вони мають через більш ефективне використання коштів, вони винайшли на
цей рік відповідну суму, щоб запустити проект вже з вересня. На наступний
рік це – один з пріоритетів уряду. Тому ми складемо бюджет на 2019 рік і
передбачимо близько двох мільярдів, якщо я не помиляюся, щоб забезпечити
всіх триста тисяч дітей, які народжуються в середньому щороку в країні,
цими бебі-боксами.
…У травні минулого року Ви були незадоволені роботою НАЗК.
Рекомендували членам агентства покинути свої посади і подавали
законопроект, який передбачав аудит НАЗК, але він досі не розглядався в
пленарному режимі. Сьогодні вже не наполягаєте на аудиті?
Я вважаю, що кожен державний орган, тим паче той, який займається
боротьбою з корупцією, має проходити незалежний аудит. Це потрібно
навіть з точки зору прозорості і зрозумілості для суспільства: на що
витрачаються кошти платників податків, тим більше досить великі.
У Національному антикорупційному бюро такий механізм прописаний у
законі. На жаль, коли ухвалювали закон, який запускав НАЗК, не включили
цей розділ. Я вважаю, що це потрібно було зробити дзеркально, так само як
по аудиту НАБУ.
Уряд свою позицію не змінив. Закон, який в парламенті не
розглядається, це не закон Мінюсту чи міністра Петренка, це урядовий
законопроект, який був схвалений урядом і направлений до парламенту.
Парламент не знайшов поки в себе політичного бажання удосконалити
законодавство в частині роботи НАЗК.
Позитивно, що з того моменту керівний склад НАЗК частково оновився.
Я дуже розраховую, що оновлений склад буде все ж таки виконувати свою
основну роботу.
У них основний виклик – це переведення системи перевірки декларацій
хоча б частково в автоматичний режим. Можна мільйон разів міняти закон,
але треба виконувати чинну редакцію закону. А чинний закон зобов’язує
орган із превенції корупції здійснювати перевірку електронних декларацій
через систему автоматичного обміну з іншими реєстрами.
І тут, крім норми закону, ще й здоровий глузд. Коли мільйон сто тисяч
декларацій подається в середньому на рік декларантами, перевірити ці
декларації вручну неможливо.
Наскільки я знаю, прогрес в доопрацюванні самого реєстру є, тому що
уряд постійно інформують з їхнього боку, про те, що вони зробили. Це є в
тому числі нашим зобов’язанням перед нашими європейськими партнерами
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щодо надання макрофінансової допомоги. Доопрацювання реєстру та
забезпечення автоматичної перевірки декларацій.
Давайте дочекаємося кінця року. Було б дуже добре, щоб до наступного
сезону подачі декларацій ми отримали вже цей модуль, щоб перевіряти
інформацію й робити автоматично першу верифікацію.
У нас, я вважаю, дуже сильна професійна команда. З міністрів, які
працюють в уряді, ніхто нікому не закидає, з якої партії цей міністр
делегований. Набагато важливішими є професійні та людські риси. Тут
потрібно віддати належне прем’єру Гройсману, він вибудував так роботу
уряду, що ми працюємо дійсно як одна команда.
Такі самі відчуття в мене були й у попередніх двох урядах. Єдине, тоді
були більш складні часи об’єктивно. І навантаження, і психологічне
навантаження через те, що ухвалювалося дуже багато абсолютно нового для
України законодавства, починаючи від законодавства про санкції,
закінчуючи всім законодавством про боротьбу з корупцію, запровадженням
безвізового режиму…
Тоді, звичайно, психологічно було важче. Зараз є більше досвіду. Але у
всіх трьох урядах дуже хороші відносини між абсолютною більшістю членів
Кабміну. Були випадки певних непорозумінь з певними, вже колишніми,
міністрами, але зараз командна й здорова атмосфера (Катерина Пітєніна
Міністр юстиції Павло Петренко: «Ми можемо перегнати не лише
Естонію, а й країни зі ще більш ефективними системами електронного
урядування» // https://www.slovoidilo.ua/2018/07/20/novyna/polityka/ministryustycziyi-pavlo-petrenko-my-mozhemo-perehnaty-ne-lyshe-estoniyu-a-krayinyshhe-bilsh-efektyvnymy-systemamy-elektronnoho-uryaduvannya. – 2018. –
20.07).

Заступник голови Державної судової адміністрації України Сергій
Чорнуцький:
Суди очікує справжня технічна революція, адже з 2019 р має
запрацювати Єдина інформаційно-телекомунікаційна система. Один з її
важливих аспектів – унеможливити втручання в автоматизовану систему
розподілу справ. Реалізація цього модуля вже починається шляхом
запровадження централізованого автоматизованого розподілу, коли
програмне забезпечення буде не в суді, а у дата-центрі. Додатково для цього
вводиться єдиний табель обліку робочого часу та будуть затверджені
коефіцієнти складності по всіх категоріях справ, а також коефіцієнти форм
участі судді у розгляді справи.
Зміни до процесуальних кодексів, які набрали чинності 15 грудня
минулого
року,
передбачали
побудову
Єдиної
інформаційнотелекомунікаційної системи. На той період бюджетний процес уже було
завершено, тому видатки на її створення не були передбачені Державним
бюджетом на 2018 р. Звісно, Державна судова адміністрація ініціює питання
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про необхідність виділення і передбачення цих коштів за можливості
внесення змін до закону.
Водночас було вжито ряд заходів для того, щоб перерозподілити кошти і
почати роботи зі створення відповідної системи. На перший етап вони були
знайдені. Надалі будемо сподіватися, що відповідні витрати будуть
передбачені у Держбюджеті, або ми будемо знаходити кошти за рахунок
перевиконання надходжень до спеціального фонду бюджету по судовому
збору. Зараз поки що динаміка позитивна.
У першу чергу необхідні кошти для розробки програмного забезпечення.
Для того, щоб це ПО функціонувало, потрібні потужний дата-центр,
резервний дата-центр і відповідне серверне та інше технічне обладнання, яке
має входити до складу цього дата-центру. На сьогодні у ДСА є дата-центр,
але серверне обладнання, що в нього входить, не дозволяє виконувати
завдання, які стоять перед ЄСІТС. Тому наступним кроком після виділення
бюджетних коштів для початку розробки програмного забезпечення має бути
закупівля саме серверів для наявного дата-центру, а також побудова
щонайменше ще одного резервного дата-центру і закупівля обладнання для
нього.
Відповідно до наказу ДСА, адміністратором ЄСІТС було визначено ДП
«Інформаційні судові системи». Це підприємство знаходиться у сфері
управління Державної судової адміністрації. Воно є діючим адміністратором
існуючої автоматизованої системи діловодства у судах і визначене
одержувачем бюджетних коштів. ДП «ІСС» доручено здійснювати заходи з
інтеграції та побудови цієї системи. Після виділення бюджетних коштів по
відповідній бюджетній програмі при необхідності залучення і закупівлі
послуг, тих чи інших робіт з розробки програмного забезпечення у сторонніх
компаній ДП «ІСС», відповідно до бюджетного законодавства, має провести
тендер і здійснити закупівлі у встановленому порядку відповідно до Закону
«Про публічні закупівлі».
ДП «ІСС» виступає як організатор побудови ЄСІТС. Оскільки воно має
певний досвід з експлуатації нинішньої системи, воно й розробляло проект
технічного завдання.
По-перше, треба розробити необхідне ПО, закупити обладнання для
дата-центру, навчити персонал, затвердити положення про ЄСІТС. Система
досить масштабна, тому все це відбувається поетапно.
Наразі готовий до впровадження у тестовому режимі модуль
«Електронний суд», який ми мали змогу з початку червня запустити в
пілотному режимі, і зараз він діє у 18 судах. Ми збираємо всі пропозиції,
звичайно, є й критика. Всі пропозиції опрацьовують, виправляються
помилки, удосконалюється функціонал. Впроваджений сервіс електронного
суду надає користувачам можливість не ходити до суду, а подавати заяви та
отримувати усі процесуальні документи (судові рішення, повістки тощо) в
електронному вигляді.
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Наступним етапом став наказ ДСА, яким затверджено графік
підключення судів до централізованого автоматизованого розподілу справ і
до інших підсистем, які в подальшому стануть складовими ЄСІТС. До таких
належить, як я вже сказав, централізований автоматизований розподіл справ,
єдиний контакт-центр, підсистема управління бухгалтерського обліку і
кадрів, яка необхідна для наповнення даних щодо розподілу справ.
На сьогодні затверджена концепція побудови ЄСІТС, яка передбачає
етапність робіт. Вона оприлюднена на сайті, і там визначені всі етапи і
складові.
Система досить масштабна, і для її вдосконалення враховуються
пропозиції, наприклад, спільноти адвокатів, апаратів судів і, звичайно, самих
суддів, тому функціонал доповнюється та змінюється. І краще було б, щоб це
положення було ухвалене трохи пізніше, коли будуть впроваджені основні
підсистеми, щоб напрацьований документ вже безпосередньо передбачав, як
користуватися функціоналом, закладеним у цю систему.
Як запобігатимуть втручанню
Зараз автоматизований розподіл в усіх судах здійснюється локально, на
локальних базах даних, що в багатьох випадках викликало нарікання, скарги
щодо втручання у цю систему. Логіка централізованого автоматизованого
розподілу передбачає, що це буде програмне забезпечення, яке буде
знаходитись у дата-центрі, і суди будуть каналами зв’язку з’єднуватися з
відповідним модулем та здійснюватиметься авторозподіл.
У старій версії авторозподілу передбачалося окреме внесення даних
щодо табелів обліку робочого часу у суді. Зараз передбачається, що ці дані
додатково вносити не потрібно – вони будуть автоматично
використовуватися з підсистеми бухгалтерського обліку та кадрів. Тобто в
одному місці будуть заповнюватися один раз усі дані.
Як такого, втручання на програмному рівні, напевне, ніколи й не було.
Коли ми говоримо про втручання і про маніпулювання авторозподілом, то,
по суті, це лише неправильне внесення даних до системи, зокрема, щодо
того, чи є суддя на роботі, або щодо проставлення коефіцієнтів складності
тієї чи іншої судової справи, коефіцієнтів форм участі судді у розгляді справи
та коефіцієнтів адміністративних посад. І тим самим, маніпулюючи даними і
неправильно вводячи їх до системи, можна було впливати на авторозподіл.
Звісно, що можна було це і відмоніторити: спеціалісти виїжджали до
суду або брали інформацію, яка щодня передається до центральної бази
даних. Про такі факти маніпулювання повідомлялися правоохоронні органи, і
були відповідні реагування.
В рамках ЄСІТС цю проблему планується вирішити шляхом
запровадження централізованого автоматизованого розподілу. Тобто, щоб
програмне забезпечення знаходилося не безпосередньо в суді, а тут, в датацентрі, до нього можна було відправляти відповідні дані для того, щоб тут
робився авторозподіл, результати якого, в свою чергу, відправлялися б до
суду і на сайт.
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Плюс використання єдиного табеля, який буде вестися окремо
відповідальними особами і який буде використовуватися для всіх потреб: для
обліку робочого часу і для авторозподілу. До того ж, це використання
єдиного класифікатора з визначення коефіцієнтів складності форм участі та
адмінпосад суддів, які буде затверджено ДСА України. До цього відповідні
коефіцієнти затверджувалися зборами суддів.
Якщо раніше для з’ясування, чи було втручання, треба було їхати до
суду або брати звідти дані, а даними могли маніпулювати, зокрема табелями
обліку робочого часу (наприклад, для нарахування зарплати табель був один,
а для автоматизованого розподілу – інший), то зараз буде єдиний табель, і він
буде відповідати дійсності. Крім того, дані, які сформовані судом, будуть
відправлятися в єдиний модуль централізованого автоматизованого
розподілу, і результати будуть оприлюднюватися на сайті суду.
У цьому новому модулі вже враховані особливості нового
процесуального законодавства. Уся база даних буде централізовано
міститися у дата-центрі, і внести туди зміни суд не зможе.
Наразі ДСА підготувала проект, у якому передбачені коефіцієнти
складності по всіх категоріях справ, а також коефіцієнти форм участі судді у
розгляді справи і коефіцієнти адміністративних посад суддів. Цей проект ми
розіслали судам, у т. ч. Верховному Суду, і очікуємо від них пропозицій.
Після запровадження цих єдиних коефіцієнтів, які затвердить ДСА
України в класифікаторі (це повноваження надала Рада суддів України у
новому положенні про автоматизовану систему діловодства суду), у судів не
буде можливості маніпулювати, самостійно визначаючи коефіцієнти
складності.
Про електронний суд
Проект «Електронний суд» запущено у цьому році, фактично з початку
червня. Станом на 2 липня до 18 пілотних судів було подано близько сотні
заяв. Частину з них суди повернули, оскільки не було необхідних реквізитів,
або заяви були неправильно заповнені користувачами. Та значна частина
були зареєстровані у судах і знаходяться на розгляді.
На жаль, статистики щодо стану розгляду судами електронних справ ще
немає, бо цей фунціонал ще не реалізовано, але з наступним оновленням ми
матимемо таку статистику і зможемо відслідковувати, скільки фактично
розподілено справ, наприклад, тих, які пройшли через електронний кабінет, і
скільки знаходяться на розгляді.
У «Електронному суді» вже зареєструвалися близько 2 тис. учасників, і
щодня їх кількість зростає. Прогнозовано, буде більше людей, які захочуть
скористатися цим сервісом.
Зазначу, що у першому оновленні «Електронного суду» було лише 5
шаблонів позовних заяв. Наразі існує більше сотні таких шаблонів, і вони
постійно доповнюються.
Процесуальні кодекси не забороняють продублювати свої позови на
папері. Все буде залежати від зручності сервісу. Якщо це буде зручно для
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людей, з кожним роком вони все більше будуть відмовлятися від подачі
документів до суду в паперовому вигляді. Наше завдання – побудувати
зручний, функціональний для користувачів сервіс.
Сервіс надає можливість обрати відповідний шаблон документа,
скористатися або ні текстом цього шаблону, сплатити судовий збір, додати
різного роду додатки, підписати все це електронним цифровим підписом і
подати до суду. Користувачу відразу повідомляється, що сформована позовна
заява, вона очікує на відправлення, а коли система її відпрацює (що займає
кілька секунд), користувач побачить повідомлення: «Ваша заява доставлена
до суду».
Потім представник канцелярії перегляне документ на предмет, чи
належним чином заповнені поля, чи є там потрібні реквізити тощо. Якщо все
добре, він реєструє цю заяву, і користувачеві відразу приходить
повідомлення про те, що заяву зареєстровано в суді. Надалі по мірі
проходження відповідної заяви в суді до електронного кабінету користувача
надходять повідомлення про те, що його справа розподілена. Користувач
отримує протокол розподілу, прийняті рішення по справі, судові повістки
тощо. Все це користувач бачить у себе в електронному кабінеті.
Є статистика, скільки заяв надійшло до судів в електронному вигляді. Це
близько сотні за 3 тижні. Статистики щодо розгляду судами електронних заяв
поки що немає. Пізніше ми матимемо змогу формувати таку статистику
автоматично.
В Україні є закон про ЕЦП, що дозволяє вважати документ, який
підписаний електронним цифровим підписом, доказом, як і паперовий
документ.
Над створенням ЄСІТС і електронного суду працює достатня кількість
людей, і в процесі створення виникає багато нюансів і питань. Що стосується
саме створення електронного кабінету юридичної особи, то планується
інтеграція ЄСІТС з усіма реєстрами, у т. ч. з Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України. Це дозволить ідентифікувати керівника
відповідної юрособи, яка при зміні керівника зможе обмежувати чи давати
доступ до електронного кабінету. Крім того, передбачається використання не
лише ЕЦП, але й електронної печатки юридичної особи. Таким чином ми
вирішимо цю проблему.
Аналогічно це питання буде вирішене в частині можливості надання
громадянином доручення з представлення його інтересів адвокатом.
Передбачається багаторівневий доступ: створення кабінетів і надання
відповідних дозволів адвокату або припинення такого доступу.
Інтеграція реєстрів та обмін інформацією
Процесуальні кодекси і функціональні вимоги у побудові ЄСІТС
передбачають можливість інтеграції з Єдиним державним демографічним
реєстром, ведення якого має забезпечувати міграційна служба. Наразі
технічне завдання для побудови ЄСІТС передбачає таку взаємодію. Проект
спільного документу (регламенту) між ДСА України і міграційною службою
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вже розроблений і зараз знаходиться на розгляді у міграційній службі з
пропозиціями ДСА.
Концепція ЄСІТС передбачає інтеграцію практично зі всіма державними
реєстрами, які можуть бути використані в судовій системі. Нещодавно була
зустріч з керівництвом Мінюсту, де ми домовилися підписати відповідний
меморандум, який передбачатиме поетапне підключення всіх реєстрів, які є у
Міністерства юстиції і ДСА, для взаємного обміну і використання як
суддями, так і Мін’юстом.
Нашим завданням є передбачити у системі весь необхідний для
користувачів функціонал. Це насправді досить складно, тому що
користувачів багато, і є дуже багато думок з цього приводу. Завдяки Вищій
раді правосуддя була створена робоча група, до якої увійшли представники
органів суддівського самоврядування, ВРП, ДСА, органів прокуратури,
Нацполіції, спільноти адвокатів, Міністерства юстиції, Національного
агентства з питань електронного урядування.
На першому засіданні робочої групи обговорювалося питання
врахування усіх пропозицій і побажань користувачів. Ми прийняли рішення
створити 4 групи по напрямках, які будуть напрацьовувати відповідний
функціонал. ДП «ІСС» врахує його при розробці програмного забезпечення.
На першій зустрічі робочої групи, яка відбулася у Вищій раді
правосуддя, був представник адвокатської спільноти, який запевнив, що вони
готові долучитися до підготовки пропозицій. І саме він виявив готовність
сприяти в інтегруванні Реєстру адвокатів з ЄСІТС для того, щоб можна було
в т. ч. ідентифікувати адвокатів.
Уніфікація систем
Поки що у судовій системі немає єдиного програмного забезпечення по
автоматизації діловодства суду. Найпоширенішим є програмне
забезпечення, адміністратором якого виступає ДП «ІСС». Це КП «Д-3», яка
використовується у загальних судах, та КП «ДСС» (діловодство
спеціалізованих судів), яка діє у господарських та адміністративних судах.
Різне ПО використовувалося і в колишньому Верховному Суді України,
і у нині вже ліквідованих вищих судах. Зокрема, у ВХСУ й ВАСУ була КП
«ДСС», а у ВСУ та ВССУ – програма DOC.PROF. У Апеляційному суді
Києва функціонує зовсім інша програма «Апеляція». Тож єдиного ПО наразі
немає, і це викликає певні незручності з інтеграцією. З впровадженням
ЄСІТС усе буде уніфіковано, і ця проблема вирішиться.
З 2013 р. було запроваджене SMS-повідомлення учасників процесу за їх
бажанням. З часом популярність такого повідомлення зросла. Це дало
можливість, наприклад, лише по витратам на папір для листування, поштові
марки і відправлення зекономити за ці 5 років 20 млн грн.
Зміни до процесуальних кодексів встановлюють, що правосуддя має
здійснюватися в електронному вигляді. ЄСІТС передбачає не лише SMSповідомлення, але й направлення повістки до електронного кабінету і на
електронну пошту.
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Якщо говорити взагалі про витрати коштів на кореспонденцію всіх судів
(а це не лише повістки, а й вся службова кореспонденція), то це більше 400
млн грн на рік. Тому економія бюджетних коштів значно виросте.
Спроби запровадити електронний суд були й раніше, були пілотні
проекти у Київському районному суді Одеси та в інших судах. Але
процесуальні норми не дозволяли подавати до суду документи в
електронному вигляді. Тобто у таких пілотних судах електронні документи
надходили, їх реєстрували, але суддя міг почати розгляд справи лише після
того, як відповідні матеріали були подані у паперовому вигляді.
Зараз же процесуальні кодекси це не лише дозволяють, але й прямо
передбачають здійснення правосуддя в електронному вигляді. До
впровадження ЄСІТС ті підсистеми, які згідно з графіком ми будемо в
пілотному режимі підключати до судів, також дозволяють здійснювати обмін
інформацією без дублювання у паперовому вигляді. Правові підстави для
впровадження відповідних підсистем в пілотному режимі є у положенні
щодо автоматизованої системи діловодства, прийнятому РСУ в квітні. Це
надасть громадянам можливість вже не нести паперові документи до суду, і
суддя, якщо захоче, зможе не роздруковувати заяву, а дивитися її в
електронному вигляді.
Поки не створений модуль електронного діловодства на заміну тим
програмам, які є («Д-3», «ДСС», «Апеляція», DOC.PROF), суддя буде
переглядати матеріали лише зі свого робочого місця в суді. Після
впровадження ЄСІТС, яка за своєю суттю є хмарною технологією, тобто
передбачає доступ до електронного кабінету через веб-браузер, суддя зможе і
вдома увійти в свій електронний кабінет і користуватися сервісом.
У концепції побудови ЄСІТС окремою підсистемою є комплексна
система захисту інформації (КСЗІ). Технічне завдання з розробки відповідної
системи буде погоджене усіма органами. Тому сподіваємося, що все буде
гаразд.
Зміни щодо Реєстру судових рішень
Наступні кроки – це впровадження оновленого Реєстру судових рішень,
підключення судів до модуля автоматизованого розподілу, підключення
судів до підсистем, які передбачені положенням про автоматизовану систему
діловодства суду, що викладена у новій редакції РСУ в квітні ц. р.
Щодо стосується Реєстру судових рішень, зміни будуть у частині
покращення сервісу пошуку. Нові процесуальні кодекси передбачають
відправлення судових рішень з реєстру сторонам, а нинішній реєстр має
знеособлені рішення. Оновлений реєстр передбачить можливість
диференційовано (для тих, кого це стосується) відправляти повний текст
рішень. Важливо також, що пошук у реєстрі стане значно зручнішим.
Є підприємства, які, використовуючи Реєстр судових рішень, будують
власне програмне забезпечення і створюють пошукові сервіси. Але тепер
оновлений реєстр сам буде мати зручний для користувачів сервіс пошуку.
Програмне забезпечення Реєстру, що існувало з 2006 р., вже застаріле і не
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справляється з навантаженням та зростаючим інтересом людей, тому, звісно,
викачування даних впливає на швидкість роботи. Багато підприємств, що
створювали пошукові системи, масово закачували інформацію з реєстру,
тому швидкість його роботи значно знижувалася. Щоб запобігти цьому, ДП
«ІСС» була створена відповідна капча, яка передбачала необхідність для
користувача підтвердити, що він не робот. Це викликало багато нарікань від
звичайних користувачів, але я пояснив, чому так було зроблено.
Підсумовуючи, з якими ключовими ризиками стикається ДСА,
готуючись до впровадження ЄСІТС?
По-перше, це ризики фінансового забезпечення, про які я вже говорив.
Наразі на перший етап ми знайшли кошти, сподіваємося, що такої проблеми
не буде, але ризик все ж є.
Інший ризик стосується строків впровадження. Законодавець
передбачив нам досить стислі строки – до 31 грудня 2018 р. Аналогічні
системи в інших країнах будувалися набагато довше (Втручання суду в
розподіл справ стане неможливим // http://resonance.ua/vtruchannya-suduv-rozpodil-sprav-stane. – 2018. – 16.07).

Українська влада планує до кінця 2020 року надати всім
громадянам країни можливість підключитися до швидкісного
широкосмугового інтернету, а кількість постійних користувачів
збільшити з 60 % до 75 %. Такі плани були озвучені в чернетці
«Національного плану розвитку широкосмугового доступу до
інтернету», який деякий час тому витік в мережу.
Голова Держагентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко:
На цей момент близько 60 % українців регулярно користуються
інтернетом, доступ до швидкісного підключення є у ще меншої кількості, але
держава планує перемогти проблему цифрової нерівності.
У січні поточного року було прийнято Концепцію розвитку цифрової
економіки і суспільства України на 2018-2020 роки, згідно з якою, протягом
найближчих кількох років, у країні має з’явитися більше електронних послуг
і можливостей (e-Gov, e-Learning, e-Health, телемедицина тощо).
У теорії, істотно поліпшити якість життя вони повинні якраз для жителів
регіонів, яким і фізично отримувати довідку або, припустимо, якісну
медичну допомогу, зараз нелегко. Але поки що це тільки в теорії. На
практиці, в країні залишається величезна кількість сіл без підключення до
інтернету або з дуже високою вартістю при низькій швидкості (наприклад,
там, де доступний тільки супутник).
Згідно з Концепцією, держава планує фінансово допомагати
провайдерам підключати ті населені пункти, де це економічно невигідно в
силу їх віддаленості та невеликої кількості жителів.
На цей момент немає остаточного розуміння того, звідки візьмуться
гроші і яким чином країна буде покриватися мережею. Як говорилося в
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Концепції, це можуть бути державні субсидії або, наприклад, фонд, який
забезпечує фінансування будівництва останньої милі. МЕРГ і Держагентство
з питань електронного урядування поки що тільки розробляють проект
постанови уряду, в якому розвиток широкосмугового інтернету визначено як
пріоритетне завдання.
В Євросоюзі також на поточний момент працюють над подоланням
цифрового розриву. В рамках проекту WiFi4EU був створений фонд в розмірі
€ 120 млн, з якого до 2019 року будуть виділятися кошти на покриття
безкоштовним Wi-Fi всіх публічних місць. В ЄС передбачають за рахунок
цих коштів забезпечити доступом в інтернет 6-8 тис. місцевих громад та
забезпечити 40-50 млн підключень в день.
В Україні, за офіційними даними, є 12 тис. населених пунктів зі
школами, дитячими садками, ЦНАП (які в принципі не можуть ефективно
працювати без доступу в інтернет), але без доступу в інтернет або з доступом
на малій швидкості. Крім них є і населені пункти без нього.
Цього року Держагентство запустило моніторинг стану розвитку ШСД,
щоб зрозуміти, які технології підключення до інтернету в принципі доступні
в населених пунктах, яке там населення і що є з державних структур, які у
них потреби в трафіку. Всього в моніторинг включено близько 60 пунктів,
серед них такі показники, як наявність 3G, 4G, оптики, мідних ліній зв’язку.
«Свій аудит провели Укртелеком, Дата Груп, Інтернет-Асоціація,
«Укрпошта» в рамках аудиту відділень. Всі вони плюс-мінус однакові з
точки зору цифр».
Найбільш обговорюваний у ЗМІ на цей момент – аудит, проведений
Укртелекомом.
Компанія повідомила, що готова забезпечити доступом в інтернет 6 млн
осіб за 6 млрд грн, при цьому з боку держави потрібна приблизно половина,
проте в експертному середовищі є питання до підрахунків оператора.
Як пише Роман Химич, по-перше, навіть з урахуванням витрачених
коштів за бортом опиниться ще 14 тис. населених пунктів. По-друге, чим далі
населений пункт і чим менше в ньому жителів, тим дорожче обійдеться
підключення. Фіксовані мережі не можуть повністю вирішити проблему
цифрової нерівності. І це далеко не всі нюанси.
У Держагенстві запевняють, що озвучені Укртелекомом цифри – це не
запит на фінансування, а просто дані аудиту.
Не менше 30 Мбіт/с
Паралельно з цим, в тій же чернетці «Національного плану»
визначається мінімальна швидкість для ШПД-підключення – це 30 Мбіт/с. У
Держагенства запевняють, що ця цифра – індикатор, щоб усередині країни на
законодавчому рівні було закріплено визначення, що таке широкосмуговий
доступ в інтернет. Це не означає, що якщо швидкість нижча, то можна
вважати, що оператор в принципі не надає послугу, це просто індикатор, і
все, що нижче, не може називатися ШСД, пояснює Риженко.
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Розмови про законодавче закріплення поняття ШСД ведуться з
минулого року. Українські законодавці посилаються на європейський досвід,
де якість послуги також визначається законом.
У поточному формулюванні визначення ШСД виглядає так:
«Широкосмуговий доступ в Інтернет – доступ до мережі Інтернет зі
швидкістю передачі даних не менше 30 Мбіт/с із забезпеченням
безперервного підключення і двостороннього зв’язку. Здійснюється з
використанням дротових, волоконно-оптичних і бездротових ліній зв’язку
різних типів».
«Потрібна мінімальна комфортна швидкість для роботи. Ми розглядали
різні цифри, і вони залежать від населеного пункту, кількості учнів у школі
тощо. Потреби ростуть, адже змінюється контент. Якщо раніше це був скан
підручника, то зараз це інтерактивні матеріали, Youtube. Буде визначена і
мінімальна швидкість доступу для домогосподарства».
Тендери
Вибирати провайдерів для населених пунктів планують на тендерах – в
них будуть озвучені потреби кожної локації в швидкості. Риженко
посилається на досвід «Укрпошти» і стверджує, що неможливо, щоб усі
тендери виграла одна компанія. Десь це будуть маленькі локальні гравці,
десь – великі.
Як каже голова Держагентства, той факт, що «Укрпошта» взялася за
інтернетизацію відділень, не спрощує завдання державі. Залежить від того,
який спосіб підключення був обраний як оптимальний. Якщо супутниковий
інтернет, то сусідній школі потрібно або купувати такий же супутниковий
інтернет, або чекати оптичного. Якщо мова йде про оптику, то до цієї лінії
напевно можна буде підключити інших користувачів.
Як розповів представник одного з інтернет-провайдерів, якщо мова
йде про тендери для підключення конкретних точок – припустимо, школи,
ЦНАП, то це не обов’язково потягне за собою появу інтернет-доступу для
жителів.
Собівартість укладання кабелю в готову каналізацію складає 50 тис. грн,
будувати лінію зв’язку з нуля через поля і ліси – 100 тис. грн. Якщо тендерні
умови будуть мати на увазі підключення певної локації – школи, наприклад –
то провайдер може вибрати технологію на свій розсуд, і це необов’язково
буде оптика, можливо, і по радіоканалу, головне, щоб виконати умови
тендеру мінімальними засобами.
«Припустимо, буде тендер на підключення на 2 млн грн, але мені тоді
дешевше буде купити ліцензію на якусь частоту, підключити її по
радіоканалу, витратити на порядок меншу суму, ніж тягнути оптику, щоб ще
була технічна можливість попутно підключити населення, відразу отримати
прибуток. Тому що розтягувати інвестиції на 3-5 років в нашій державі –
дуже дорого».
Чим далі населений пункт і чим менше в ньому населення, тим
повільніше буде окупатися підключення.
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Якщо тендер буде чітко вимагати прокладання оптоволокна, тоді
виконуватися будуть саме ці умови.
Почім інтернет для народу
За словами співрозмовника з числа інтернет-провайдерів, навряд чи
вартість доступу до інтернету в невеликому населеному пункті буде високою
в силу обмеженої платоспроможності населення. Але й 100 Мбіт/с за 100-150
грн на місяць, як це зараз є у великих містах, користувачам також не бачити.
«Провайдери в містах «виїжджають» за рахунок мультиплікації – завжди
є абоненти, які зараз не користуються. Хтось поїхав у відпустку на два тижні,
когось вдома немає, качають не всі і не одночасно. Але всі платять. Чим
більше абонентів, тим більше коефіцієнт мультиплікування. За рахунок цього
і виходить лавірувати з ціною. Особливо великим гравцям, оскільки у них
більше простору для маневру. «Під ніж» потрапить швидкість. – Для села
найімовірніше буде йти мова про тариф на рівні 100 грн за 5 Мбіт/с. Для 30
Мбіт/с – найімовірніше 300-1500 грн».
Десь у паралельному всесвіті українські законотворці не втрачають надії
прийняти законопроекту 6688, незважаючи на сподівання окремих осіб. І
хоча експерти називають різні мотиви для цього, представники галузі
сходяться на тому, що для маленьких та невеликих гравців – це швидка
смерть. У таких компаній просто немає грошей на закупівлю обладнання, яке
вимагає держава.
Економічний інтерес – основний драйвер розвитку ринку в усі часи.
Ускладнення умов життя для провайдерів справить негативний вплив не
тільки на якість і вартість існуючих послуг, а й на перспективи розвитку
інтернет-покриття в країні (Ніна Глущенко Інтернет для народу. Коли в
українських селах з’явиться нормальний доступ до мережі //
https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/internet-dlja-narodu-koli-v-ukrajinskikhselakh-zjavitsja-normalnij-dostup-v-merezhu-2482019.html. – 2018. – 13.07).

Тамара Кучугурна, директорка з розвитку онлайн-сервісу
електронного документообігу «Вчасно»:
За півроку впровадження Концепції розвитку електронного
урядування (від вересня 2017-го) вдалося досягти певних результатів.
Наприклад, понад 50 адміністративних послуг держава надає онлайн, усі
центральні органи влади впровадили електронний обмін документами,
збільшено кількість відкритих даних. Паралельно триває робота над
електронною взаємодією реєстрів. Адже зараз дуже незручно збирати пакет
документів в одних установах, а потім нести до інших. Завдяки реєстрам
потрібний держорган матиме автоматичний доступ до необхідних даних.
Ще один напрям, у якому спостерігається прогрес – впровадження із
серпня 2017 року у центральних органах влади (міністерствах, службах,
агентствах) й облдержадміністраціях електронного документообігу. Це
поширюється на всі документи недовгострокового зберігання, зокрема
офіційні листи, накази, зміни до наказів, положення, інструкції тощо. На
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сьогодні в держустановах 80 % документообігу здійснюється в електронній
формі. За день через міжвідомчу систему електронного документообігу
відправляється в середньому 5 тисяч документів, для яких не існує паперових
аналогів.
Проте ці досягнення – лише маленький крок уперед. Згідно з останнім
дослідженням ООН (United Nations Е-government Survey 2016), де
проаналізовали розвиток електронного урядування у 193-х країнах, Україна
посіла 62 місце. І це точно не той результат, якого хотів би кожен із нас.
Звісно, ми не можемо відразу й докорінно виправити ситуацію – та якщо
залишимося осторонь, не зміниться зовсім нічого. Як саме кожен із нас може
долучитися до розвитку електронного урядування?
Беріть довідки чи оформлюйте послуги онлайн. Онлайн можна, зокрема,
оформити фізичну особу підприємцем, подати протипожежну декларацію,
оформити допомогу при народженні дитини, подати заявку на призначення
житлової субсидії чи пенсії або заяву про державну реєстрацію земельної
ділянки. Зараз адміністративних послуг, доступних громадянам і бізнесу в
електронному вигляді, сумарно понад 50. Та до кінця 2018 року уряд планує
збільшити їх кількість до 100. Тоді відсоток користувачів саме онлайн-послуг
зможе зрости. Сьогодні він ледве сягає 10 %, а має бути суттєво більшим.
Зробіть цифровізацію важливим пунктом розвитку вашого
бізнесу. Якщо ви маєте власну компанію, поставте собі за мету
впроваджувати цифрові технології. Не має значення, величезний у вас штат
чи двоє людей, ви працюєте в ІТ чи аграрній галузі. За будь-якої кількості
працівників та будь-якого напряму діяльності технології зроблять робочі
процеси швидшими, ефективнішими й економнішими.
Переходьте на електронний документообіг. Відмовляйтеся від паперу
скрізь, де тільки можливо. Навіть якщо ви за місяць підписуєте кілька
документів – зробіть це онлайн, через будь-який зручний сервіс. Цей крок
також забезпечить ефективність, швидкість та економію. Та ще й із
соціальним підґрунтям, адже відмова від паперу точно врятує кілька дерев.
Пам’ятайте: електронні документи за законом мають таку ж силу, як і ті, на
яких є печатка і підпис від руки.
Розповідайте про електронне урядування іншим. Про електронний
документообіг, електронно-цифровий підпис чи можливість узяти довідку
онлайн точно знають не всі. Діліться своїм досвідом із колегами та друзями,
рекомендуйте сервіси, допомагайте розібратися. Популяризація, разом із
навчанням та розвитком засобів електронної ідентифікації – це прямий шлях
до того, щоб українці отримували якомога більше користі від технологій.
Тестуйте та залишайте відгуки. Якщо ви скористалися послугою і
маєте зауваження або у вас з’явилася ідея щодо покращення сервісу –
повідомте про це. Зараз існує безліч способів висловитися: форми
зворотнього зв’язку, соцмережі, тематичні зустрічі. Відгуки про роботу – це
основа покращень і доопрацювань. 2-3 хвилини, які ви витратите на
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повідомлення чи лист, можуть спростити отримання онлайн-послуги усім
тим, хто користуватиметься сервісом після вас.
Проста й зручна взаємодія з державою може позитивно вплинути на
життя кожного. Та якщо державі не допомагати у впровадженні й розвитку
технологій, не тестувати нововведення у цифровій сфері – досягнень не буде.
Тільки активний бізнес і громадяни можуть показати, що саме треба
створювати і що допрацьовувати, аби взаємодія з державою була
максимально комфортною й ефективною. Якщо ми хочемо цифровізації
України, її інтеграції до єдиного ринку Європи та простішого і зручнішого
життя для себе, чи є у нас право бути пасивними? (Бізнес без паперів. Як
стати
частиною
процесу? //
https://nv.ua/ukr/opinion/tamarakuchuhurna/biznes-bez-paperiv-jak-stati-chastinoju-protsesu-2480723.html.
–
2018. – 06.07).
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Блоги та соціальні мережі
Олександр Солонько, юрист:
У комунальному транспорті немає ні централізованої системи обліку
пасажиропотоку, ні єдиного електронного квитка.
Сумно, але Київ у плані розвитку транспорту загального користування
відстає не лише від європейських столиць, але й від деяких інших
українських міст.
У комунальному транспорті немає ні централізованої системи обліку
пасажиропотоку, ні єдиного електронного квитка.
Крім того, значну частину маршрутів окупували «маршрутки», які є
величезною корупційною чорною дірою для ніким не облікованої готівки.
Виходить, ми не лише сплачуємо значну частину своїх коштів у «тінь»,
звідки вона не повертається, але й не отримуємо якісних послуг перевезення.
Фактично, кожен пасажир і утримує інфраструктуру, і ще й сплачує
корупційну ренту.
При цьому всі новації, які пропонує столична влада на фоні такої
ситуації, – це чергові хвилі підвищення тарифів на проїзд.
Виходить, кінцевий користувач змушений оплачувати з власної кишені
некомпетентність та корупцію чиновників.
Тобто між екстенсивними заходами (змусити споживача платити більше)
та інтенсивними (система обліку, виведення грошей з тіні, усунення
корупційних ризиків), влада обрала екстенсивні.
Так чи інакше, бачення того, як має розвиватися міський транспорт,
існує. Воно вилилося в регуляторний проект рішення Київради «Про
організацію перевезення пасажирів та оплату проїзду на міських маршрутах
(лініях) загального користування у місті Києві». Його опублікували 11 липня.
Крім того, 11 липня в УНІАН було організовано презентацію проекту
для представників ЗМІ.
Для столиці він інноваційний, хоча для цивілізованих країн це просто
перелік стандартних заходів для запуску процесу створення функціональної
транспортної системи і її якісної роботи.
Найбільш принципові пункти проекту:
– Поступова відмова від «маршруток»;
– Створення електронного квитка з системою багаторазових проїзних на
різні періоди для максимально вигідного користування для кінцевого
споживача послуги;
– Запровадження автоматизованої системи обліку оплати і
пасажиропотоку.
Це лише найбільш загальні заходи, що пропонується впровадити.
Насправді проект дуже широкий, детальний і пропонує багато необхідних
речей.
Блоги та соціальні мережі
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Наприклад, відповідальність за недотримання режиму перевезення
(графіки, невиходи на маршрут тощо), обов’язкове здійснення дослідження
транспортної мобільності, чітка регламентація порядку емісії та продажу
квитків, вдосконалення системи інформування пасажирів тощо.
У цілому, замість запропонованих владою 1300 гривень на місяць на
одного пасажира в якості повного спектру транспортних послуг
(використання всіх видів міського транспорту), запропонований проект
дозволить знизити цю суму до 500-600 гривень. Наприклад, у Варшаві цей
показник коливається на межі 700-800 гривень.
Ухвалення проекту дозволить запровадити чітку та прозору систему
контролю за рухом коштів і виключить перевізників – чи то комунальних, чи
то приватних – із ланцюжка, по якому вони рухаються. Це буде серйозний
удар по корупції.
Звісно, для втілення в життя цього проекту має бути суспільний запит.
Навряд чи хтось зможе сказати, що міський транспорт у Києві надає якісні
послуги та перебуває в належному стані.
Проте мешканці столиці повинні активно тиснути на владу з метою
ухвалення такого рішення і його впровадження. Це у спільних інтересах всіх
нас
(Києву
потрібна
єдина
система
транспорту
//
http://blog.liga.net/user/osolonko/article/30651. – 2018. – 30.07).

Jaanika Merilo:
Немного цифр и новостей из электронного Днепра
- Мэр Borys Filatov предложил cозвать внеочередную сессию в начале
сентября, чтобы как можно быстрее принять всю нужную норамтивку для
продажи коммунального имущества через Прозорi.Продажi.
- Также мэр озвучил, что надо приложить все усилия чтобы город вошел
в Топ 10 Transparent Cities и мы реально систематично работаем над этим
- На ответ электронной петиции решили поддержать строительство
спортивного зала в Вальдорфской школе
- С понедельника уже и Водоканал не имеет права спрашивать справку о
составе семьи у тех жителей Днепра, которые уже есть в регистре жителей.
- 503 400 жителей Днепра записались к врачу через интернет
- информация 362 500 жителей уже в регистре жителей и они уже не не
должны нести справки о составе семьи в соцслужбу и Водоканал
- 33 610 раз соцслужбы уже сами доставали нужную информацию из
регистра
жителей
и
не
«дергали
людей»
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. – 25.07).
Jaanika Merilo:
iGov переходит на баланс Днепроетровской области и превращается
в полнофункциональнй Кабинет Жителя.
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Мы долго к этому шли, чтобы iGov cтал бы не просто «почтовым
ящиком» справок или «электронной очередью», но и также мы могли бы
предоставлять полноценные электронные услуги через одну входную точку.
Это будет новый уровень комфорта.
Во многом идея из Эстонии, где работает 100 % Кабинет Жителя
(картинка 2), но в Украине, к сожалению, можем такой инструмент запускать
только шаг за шагом, так как еще нет государственной шины обмена
информации между реестрами, нет большинства реестров в адекватном
электронном виде, не все госорганы хотят взаимодействовать и т.д).
Но идея следующая:
- Проходите авторизацию через BankID, ЭЦП или MobileID и попадаете
в свой личный кабинет.
- После входа автоматически подтягиваются из разных реестров все
данные, которые могут быть полезными для жителей в том числе:
- информация о месте проживания, проверка или Вы есть в реестре
жителей и возможность через ЭЦП внести свою информацию в реестр
жителей;
- с каким врачом подписана декларация и возможность записаться;
- оповещения от коммунальных служб, когда по вашему адресу проходят
ремонты, аварийные работы или перекрытия дорог и т.д.;
- кто ваш депутат и возможность связаться;
- состыковка со всеми госслужбами, которые готовы подключится,
чтобы, например, увидеть когда истекает срок действия паспорта или
водительского удостоверения и т.д.
И конечно возможность заказать разные справки, отследить статус их
получения и получить, а также сохранить их в электронном виде с ЭЦП
Конечно пилот начинается с Днепра.
Работаем и уже скоро iGov для всех городов будет с новой расширенной
функциональностью!
Приглашаем города присоединятся к iGov и всегда рады на примере
Днепра передать опыт (например создание и состыковки реестра жителей,
взаимодействия с ЦНАП, а также сокращение справок о составе семьи и т.д.)
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. – 25.07).

Алексей Мусатов, исполнительный директор Национальной лиги
транспортного бизнеса:
«Внедрить электронное правительство!» – такой тренд можно,
наверное, будет назвать общим обещанием всех кандидатов на власть в
предстоящий сезон украинской большой политики.
Это верный способ привлечь внимание электората, ведь методы работы
нынешнего правительства, мягко говоря, не устраивают людей. Но, по моему
мнению, немногие из политиков смогут конкретно и развернуто ответить на
вопрос о том, что под этим подразумевать и как оценить, успешно ли у нас
продвигается внедрение «электронного правительства».
Блоги та соціальні мережі
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Маркеры электронного правительства
Начнем с конца. По каким критериям мы можем судить об успешности
внедрения электронного правительства? Перед тем, как переходить к
конкретике, выделим основной и самый важный принцип такой оценки:
новый формат правительства должен развернуть политику и саму работу
государственного аппарата от обслуживания интересов олигархов, к
удовлетворению потребностей простых украинцев. Если этого не происходит
– грош цена всей реформе системы управления. И действительно, не
существенная разница: оплачивать необоснованные баснословные тарифы
ЖКХ в банке или с мобильного приложения.
Итак, самым первым и простым индикатором успешности программы
электронного правительства является количество веб-сайтов органов
государственной власти. Едва ли в Украине найдется орган власти, который
не имеет такого сайта. Но, важен не сам факт наличия сайта, а его
направленность, возможность установления онлайн связи пользователя с
соответствующим подразделением государственного органа, получение
внятных ответов чиновников в электронном виде «на дом» без проволочки
бюрократических процедур. И вы получите такой ответ от Министерства
инфраструктуры Украины, но…он не будет иметь статус официального
документа и вы даже не имеете права опубликовать его в СМИ.
Второй показатель – количество публичных правительственных и
муниципальных услуг, доступных онлайн, оценка качества услуг населением.
К обязательному минимуму таких услуг, в странах ЕС, относят:
а) услуги по предоставлению работы, организации конкурсов на занятие
вакантных должностей;
б) регистрация новых компаний и различных субъектов;
в) администрирование налогов;
г) решение таможенных вопросов;
д) получение, передача и обработка статистических данных;
е)
вопросы
вознаграждения,
поощрения
и
дисциплинарной
ответственности служащих этого органа;
ж) вопросы общественного и административного обеспечения
деятельности органа, проведения тендеров и торгов;
з) вопросы обеспечения безопасности;
и) изменение адреса;
к) получение необходимых документов, выписок и справок;
л) общественные библиотеки;
м) регистрация в учебных заведениях;
н) регистрация транспортных средств;
о) регистрация рождения, смерти, вступления в брак;
п) полицейская документация и оплата штрафов;
р)получение разрешений на строительство и осуществление различных
видов работ;
с) медицинские услуги.
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Это – минимум, без которого вообще нельзя говорить об успешности
внедрения электронного правительства.
Третий индикатор – доля населения, пользующегося государственными
онлайн-услугами. Целевым уровнем для этого индикатора признается
совпадение доли населения, воспользовавшегося электронными публичными
услугами с долей населения, использующего интернет. Важно отметить, что
использование
онлайн-услуг
не
должно
снижать
возможностей
воспользоваться ими в оффлайн-режиме. У нас, к сожалению, можно увидеть
обратную картину: приходишь в присутственное место, а там, тебе говорят:
«только через сайт». А ведь 36 % населения страны по прежнему не имеет
доступ к интернету!
Четвертый
индикатор
–
объем
государственных
закупок,
осуществляемых в онлайн-режиме, а также доля электронных контрактов к
общему их числу. К сожалению, у нас не проводится сравнительная оценка по
этому критерию.
Пятый индикатор – количество постоянных подписчиков рассылок, баз
данных и библиотек соответствующих государственных органов,
частотность обращения к ним, количество неудовлетворенных запросов. В
странах ЕС эксперты признают, что чем больше таких обращений – тем
эффективнее работает электронное правительство. Сегодня украинцы могут
оформить запрос на информацию у любого органа власти, но мы лишены
права оценить ответы чиновников. Получается формальный ответ не по сути
– то же ответ?
Шестой индикатор – число сокращенных чиновников, оплачивать работу
которых из кармана населения больше нет смысла. Теперь электронные
системы делают работу за них.
Седьмой индикатор – число онлайн-платформ совместной работы
государственных органов, общества и бизнеса, а так же доля решений,
принятых на основе анализа материалов этих платформ. Электронные
технологии могут дать обеспечить реализацию права на власть каждому
украинцу с активной жизненной позицией. Люди могут не только участвовать
в консультациях по уже готовым решениям власти, а сами предлагать
варианты решения общественных проблем.
Увы, в Украине нет, и не было реализовано ни одной подобной
платформы, а общегосударственный сайт «Гражданское общество и власть»
не содержит механизмов совместной работы и инициатив от граждан.
Впрочем, с мая этого года правительство остановило работу и этого
сайта http://civic.kmu.gov.ua.
Электронное отчуждение
Безусловно, в Украине происходит эволюция правительственных
электронных сетей. Но если вы внимательно прочитали о маркерах
электронного правительства, то заметили одну общую тенденцию их
развития. Все правительственные технологии не имеют качественной
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обратной связи с теми, для кого они создаются, как то в виде оценки качества
услуги, ответа или совместной работы над государственными решениями.
Игнорирование этого основополагающего принципа электронного
правительства привело к появлению такого социального феномена как
«электронное отчуждение» – новые технологии встали стеной, за которой
власть попросту прячется от граждан и делает процесс формальным.
Раньше были публичные мероприятия, где стороны сталкивались лицом к
лицу и под камерами должны были отвечать на неудобные вопросы. Сейчас
подавляющее большинство процессов обсуждения перенесены в виртуальную
плоскость, это дает чиновникам возможность уходить от ответов и
игнорировать позицию общества. Так, например, общественная экспертиза
Министерства инфраструктуры показала, что за три года проведения
электронных консультаций чиновники не написали ни одного отчета об их
проведении. При этом 78 % участников консультаций не согласны с
принятыми решениями!
Завершая обзор критериев, по которым можно оценивать развитие
«электронного правительства» в Украине, хотел бы обратить внимание на то,
что электронные технологии – это не добро, и не зло, это всего лишь ресурс.
Более важно, чьи интересы они обслуживают. Разве конструктивная и
эффективная обратная связь – это не то, что украинцы раз за разом ждут от
своего нового правительства? (На кого работает электронное
правительство? // http://blog.liga.net/user/amusatov/article/30595. – 2018. –
20.07).

Дмитрий Дубилет:
У нас грандиозные новости. Сегодня iGov переходит на баланс
государству.
Как вы знаете, iGov был создан, чтобы наши госорганы могли бесплатно
и быстро запускать в Интернете сервисы для граждан и бизнеса. С самого
начала мы планировали идти по пути ProZorro – начаться, как волонтерская
инициатива, и затем перейти на баланс государству. И вот, после длительного
аудита и согласований, это произошло.
Почему это важно. Когда волонтеры iGov обращались к мэрам,
руководителям областей и районов с предложением бесплатной помощи, в 99
% случаев мы получали ответ: вы – негосударственная структура, поэтому мы
будем осваивать бюджеты и запускать услуги сами. С первым они обычно
справлялись отлично, со вторым – не очень.
Как это произойдет технически. iGov переходит на баланс ГП при
Днепропетровской ОГА. Однако, ВАЖНО, iGov и дальше будет работать по
всей Украине! Согласно закону про административные услуги теперь iGov
имеет полное легитимное право официально, а не в тестовом режиме,
запускать услуги по всей стране.
Мы создаем общественную организацию развития электронных сервисов
в регионах Украины, чтобы она координировала внедрение по всей стране.
Блоги та соціальні мережі
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Сегодня более 400 сервисов работают в Днепропетровской,
Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и других областях. Какие-то
полностью автоматические, какие-то – в полуручном режиме. Но все эти
услуги позволяют минимизировать количество визитов граждан к
чиновникам или полностью от них (визитов) избавиться. Все эти услуги
можно легко «копировать» и запускать в любом регионе.
Я и наша команда планируем дальше заниматься iGov – даже больше,
чем раньше. Теперь, с официальным статусом, мы все страшно заряжены на
то, чтобы услуги перешли в электронную форму по всем регионам, а те
услуги, которые уже внедрены – работали более качественно.
Со следующей недели мы начинаем рассылать во все госорганы
официальные запросы. Очень мне интересно, будут ли теперь чиновники
находить отговорки, чтобы оставаться «бумажными»? Я буду держать вас в
курсе
ответа
каждой
области,
города,
района
(https://www.facebook.com/dubilet. – 2018. – 17.07).
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Інфографіка

Державне агентство з питань електронного урядування України:
Згідно даних Єдиної системи місцевих е-петицій https://e-dem.in.ua, за
два роки кожне шосте звернення було успішним – тобто кожна шоста
петиція дістала вдосталь підтримки від громадян, аби потрапити на
розгляд до місцевих органів влади.
Від моменту запуску системи до неї приєдналися 124 громади.
Переважно це – міста, але є й окремі сільські та селищні громади. Серед них –
12 обласних центрів, міста Краматорськ і Сєверодонецьк, а також –
Кам’янське, Маріуполь, Лисичанськ та інші.
Упродовж 2015–2017 років через систему жителями всіх громад
загалом ініційовано понад 10 000 петицій. Серед них 1 725 петицій зібрали
необхідну кількість підписів та були розглянуті органами місцевого
самоврядування. Найбільша кількість результативних звернень зафіксована у
Чернігові (236), Сумах (177), Чернівцях (173) і Луцьку (135).
Вирішення проблем громади залежить як від їх якісного формулювання з
боку жителів, так і від ефективного розгляду з боку місцевої влади. Місцеві
електронні петиції – це неабияке випробування на демократичну зрілість для
всіх. Також надзвичайно важливим є залучення авторів петицій до прийняття
та ухвалення рішення місцевою владою, що наразі спостерігається не завжди.
Безумовною перевагою e-dem.in.ua є використання сучасних
інструментів електронної ідентифікації, які унеможливлюють створення
фейкових петицій. Так, платформа e-dem.in.ua однією з перших в Україні
запровадила BankID, а другим засобом стала двофакторна ідентифікація через
мобільний телефон
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(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 27.07).
Державне агентство з питань електронного урядування України:
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Уже понад 13 300 родин для оформлення допомоги при народженні
дитини надали перевагу електронній послузі, а не особистим
відвідуванням органів соціального захисту населення. Таким чином,
онлайн-сервіс, запущений з Міністерством соціальної політики і
Міністерством юстиції минулого року, поступово набуває популярності. І це
дуже круто!
Що також важливо – з-поміж тих, хто скористався е-послугою,
переважна більшість залишилася задоволеною сервісом (83 %). Такі дані ми
отримали від регулярного онлайн-опитування, яке проводимо серед
користувачів. Свої оцінки виставляють як ті, хто успішно скористався
послугою, так і ті, кому було з якихось причин відмовлено у призначенні
допомоги. Тож можна вважати, що оцінка якості сервісу об’єктивна і зважена

(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 09.07).
Інфографіка
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Зарубіжний досвід
В соответствии с предвыборным обещанием президента Франции
Эммануэля Макрона в стране в понедельник парламент Франции
принял закон, полностью запрещающий использование всех средств
коммуникации в младших и средних школах – мобильных телефонов,
ноутбуков, планшетов, «умных» часов.
Предусмотрены исключения «для педагогических целей», к примеру,
для детей-инвалидов. Также исключения оставлены на усмотрение самих
образовательных учреждений – они вправе оговаривать такие исключения в
своих внутренних правилах.
Лицеи (старшие школы) смогут самостоятельно решать, запрещать ли
ученикам использование телефонов и прочей техники.
В декабре министр образования Франции Жан-Мишель Бланке
(Jean-Michel Blanquer) заявлял, что мобильные телефоны будут полностью
запрещены в начальной и средней школе начиная с сентября 2018 года.
Сейчас ученики не имеют права использовать телефоны во время уроков, но
с начала нового учебного года устройствами нельзя будет пользоваться и на
переменах, и во время обеда. Министр объяснил такой запрет интересами
«общественного здравоохранения». «Сегодня дети больше не играют в игры
на переменах. Они торчат в своих смартфонах, и с точки зрения
педагогического процесса это проблема».
Исследования свидетельствуют, что «изгнание» телефонов из учебных
заведений имеет смысл. Так, Лондонская школа экономики опубликовала в
2015 году рабочий отчѐт о том, что в школах, запретивших смартфоны,
оценки 16-летних учеников повысились на 6,4 % (Во Франции принят
закон о запрете мобильных телефонов в школах // http://d-russia.ru/vofrantsii-prinyat-zakon-o-zaprete-mobilnyh-telefonov-v-shkolah.html . – 2018. –
31.07).
Еврокомиссия предложила улучшить механизмы защиты личных
карт (ID-карты) в странах ЕС, чтобы террористы и преступники не
могли фальсифицировать документы.
Идентификационные карты во всех государствах-членах ЕС обязательно
должны будут содержать цифровой отпечаток пальцев и другие
биометрические данные законного владельца.
В настоящее время внесение отпечатков пальцев в документ,
удостоверяющий личность, в большинстве стран является добровольным
решением. В Великобритании вообще нет ID-карт (Еврокомиссия
предложила дополнить ID карты отпечатками пальцев //
http://open.gov.ru/infopotok/5517733. – 2018. – 31.07).
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Беларусь поднялась на 38-е место в рейтинге ООН по уровню
развития электронного правительства (United Nations E-Government
Survey 2018). Страна переместилась на 11 строчек вверх по сравнению с
результатами 2016 года.
В рейтинге представлены 193 страны. Беларусь впервые в своей истории
переместилась в группу стран (топ-40) с очень высоким индексом развития
электронного правительства (Very-High-EGDI). По оценке составителей
рейтинга, это может быть связано с реализацией национальной стратегии
устойчивого развития на период до 2030 года, включающей несколько
инициатив, связанных с развитием ИКТ в различных секторах экономики.
Например, Стратегия развития информатизации в Беларуси на 2016-2022
годы была принята в 2015 году с целью усилить роль ИКТ в работе
электронного правительства.
Еще одна инициатива – Государственная программа развития
цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы –
содержит в себе концепцию «цифровой трансформации» белорусской
экономики и обеспечивает эффективное внедрение цифровых инструментов.
Данная программа ставит целью перевести в цифровую форму
существующие
процессы
в
здравоохранении,
в
осуществлении
государственных закупок, в образовании и иных сферах.
Все 40 стран кроме двух из группы с «очень высоким» показателем
EGDI являются странами с высоким уровнем дохода; Беларусь и Казахстан
являются странами с уровнем дохода выше среднего. Как показывают
предыдущие исследования ООН (в 2012, 2014 и 2016 годах), доход на душу
населения, показывающий экономический потенциал страны, имеет сильное
влияние на развитие национального электронного правительства.
Сводный индекс (E-Government Development Index) Беларуси в рейтинге
составил 0,7641. Наиболее высоко оценен индекс человеческого капитала
Беларуси – 0,8681. Уровень развития онлайн-сервисов – 0,7361, индекс ИКТинфраструктуры – 0,6881.
Беларусь также значительно продвинулась в рейтинге стран по индексу
электронного участия (E-Participation) – с 76-го на 33-е место. Этот
показатель отражает развитие сервисов активной коммуникации между
гражданами и государством.
На первом месте глобального рейтинга ООН оказалась Дания. В топ-10
стран с развитым электронным правительством Австралия, Республика
Корея, Великобритания, Швеция, Финляндия, Сингапур, Новая Зеландия,
Франция, Япония.
Впервые в исследовании представлен уровень развития электронного
правительства в городах. Изучались 40 городов, первое место заняла Москва,
в первой тройке также Кейптаун и Таллин (Беларусь – на 38-м месте в
рейтинге ООН по уровню развития e-gov // http://e-gov.by/ivents/belarus-na38-m-meste-v-rejtinge-oon-po-urovnyu-razvitiya-e-gov. – 2018. – 24.07).
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Мессенджер
WhatsApp
решил
ограничить переадресацию
сообщений в Индии, тестирование начнѐтся уже в пятницу.
Причина – самосуды в Индии, которые толпа учиняет из-за
распространяющихся через мессенджер сообщений о якобы случившихся
преступлениях, в частности, похищениях детей. Сервис об этом умалчивает,
ограничиваясь заявлением в своѐм блоге: «В Индии, где люди пересылают
больше сообщений, фотографий и видео, чем в любой другой стране мира,
мы также протестируем нижний предел (переадресации) в пять чатов и
уберѐм кнопку быстрой переотправки сообщений».
Это решение принято под давлением правительства страны, которое
пытается бороться с массовым распространением в мессенджере ложной
информации. Ранее, чтобы препятствовать этому, WhatsApp стал ставить в
сообщении метку, позволяющую идентифицировать сообщения, которые не
являются оригинальными и были пересланы.
В Индии не менее 25 человек в последние месяцы подверглись самосуду
и были убиты толпой из-за распространявшихся в мессенджере WhatsApp
(принадлежит Facebook, имеет 200+ миллионов пользователей в Индии)
ложных сообщений о том, кто якобы виноват в тяжких преступлениях –
похищении детей, грабежах и изнасилованиях. Обвинялись, как правило,
приезжие.
Министерство электроники и информационных технологий Индии в
начале июля от имени правительства выразило руководству мессенджера
«глубокое неодобрение» по поводу распространения «безответственных и
взрывоопасных сообщений». Правительство Индии потребовало от
WhatsApp «принять незамедлительные меры для прекращения такого
угрожающего явления» (Татьяна Костылева WhatsApp в Индии ограничил
возможности
распространения
информации
по
требованию
правительства // http://d-russia.ru/whatsapp-v-indii-ogranichil-vozmozhnostirasprostraneniya-informatsii-po-trebovaniyu-pravitelstva.html. – 2018. – 20.07).

Новый инструмент онлайн-отчетности заработал в Окленде (штат
Калифорния, США).
С его помощью полиция пытается изменить свой негативный образ.
Инициатива по запуску инструмента призвана помочь вернуть полиции
доверие общественности.
Используя инструмент, жители могут подавать жалобы на сотрудников
полиции, прикладывать доказательства, следить за ходом решения своей
жалобы (В Калифорнии запущен инструмент мониторинга полиции //
http://open.gov.ru/infopotok/5517723. – 2018. – 20.07).
Беларусь вошла в мировой список государств, которые активно
участвуют в развитии перспективных решений на основе технологий
интернета вещей. Отечественная компания Asbis инвестировала в это
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направление значительные средства и уже анонсировала собственную
интеллектуальную систему управления зданиями под брендом Perenio.
Анонс передового решения, которое включает в себя программную
платформу и линейку специальных устройств и датчиков состоялся в Праге.
При этом за программное решение, которое позволит пользователям
подключать разные устройства для обеспечения безопасности жилья и
имущества, включая датчики иностранных компаний – отвечают в том числе
и белорусские разработчики.
Директор по развитию бизнеса Perenio в Восточной Европе Андрей
Канаев:
«В Беларуси разработали уникальное программное решение, которое
отличается от существующих зарубежных аналогов. Наша платформа
создана, чтобы обеспечить новый уровень безопасности в жилых и
коммерческих помещениях. Но параллельно с этим мы планируем
объединить производителей и разработчиков со всего мира. Пока другие
компании стараются замкнуть потребителя только на своем бренде – своей
программе и устройствах, мы делаем шаг вперед и закладываем основу для
развития интернета вещей за счет сотрудничества разных брендов».
Беларусь – отличная площадка для создания не только инновационных
программных решений, но и для выпуска технологичных устройств.
«Беларусь
постепенно
трансформируется
из
страны,
где
разрабатываются проекты для иностранных заказчиков в полноценного
участника мировых процессов по технической инновации. Мы начинаем не
только инвестировать в создание передовых решений, которые будут
востребованы в СНГ и Европе, но и рассматриваем возможность
производства умных устройств в Беларуси».
Компания Perenio входит в состав одного из крупнейших в Европе
дистрибуторов IT-продуктов ASBIS Group. На белорусском рынке Perenio
представляет полноценную систему управления помещениями и зданиями, с
помощью которой можно предупреждать затопления, проникновение в
жилые и коммерческие помещения, обеспечивать дополнительную
пожарную безопасность и решать другие задачи. План развития системы
предусматривает выпуск устройств для экономии газа, электроэнергии и
воды. Они будут управляться удаленно и помогут собирать статистику рас
хода (Беларусь вошла в число стран, которые определяют развитие
умных верей // https://digital.report/belarus-voshla-v-chislo-stran-kotoryieopredelyayut-razvitie-umnyih-veshhey. – 2018. – 19.07).

Министерство обороны США (Department of Defense, DoD)
опубликовало на прошлой неделе стратегию цифрового инжиниринга,
которая «продвигает использование цифровых форм представления
систем и компонентов, а также использование цифровых артефактов в
дизайне и поддержке национальных систем обороны».
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Документ послужит «дорожной картой» для цифровой трансформации
всего министерства. «Цифровой инжиниринг потребует новых методов,
процессов и инструментов, которые изменят способ работы инженерного
сообщества; в то же время эти изменения повлияют и на другие сообщества –
исследователей, техников, испытателей [техники] и пр.», – говорится в
документе. Цифровая трансформация усовершенствует госзакупки,
законодательство, практику заключения контрактов.
В работе над стратегией принимали участие Пентагон и его
«академические партнѐры» в тесном взаимодействии с индустрией,
профессиональным сообществом и представителяит комиссий по оборонным
закупкам.
Документ описывает пять стратегических целей цифрового
инжиниринга.
1. Формализовать разработку, интеграцию и использование [цифровых]
моделей, которые станут составляющей частью инженерных работ на
протяжении всего жизненного цикла [систем вооружений и военной
техники]. Такая формализация нужна для единообразного понимания
заказчиком, разработчиком, компаниями – всеми участниками исполнения
заказов DoD – смысла и правил разработки таких моделей.
2. Предоставить DoD надѐжный «источник истины». Все коммуникации
переводятся из документальной формы в цифровые модели и данные; это
позволит
управлять
данными,
анализировать,
использовать
аккумулированную в одном месте информацию на всех стадиях жизненного
цикла проектов.
3. Внедрение технологических инноваций для улучшения инженерных
практик. Эта цель шире, чем традиционные подходы к внедрению
усовершенствований в технологии и практику. Цифровой инжиниринг
поддержит быстрое и сквозное (end-to-end) внедрение инноваций.
4. Создание
вспомогательной
инфраструктуры
и
сред
для
осуществления деятельности, сотрудничества и взаимодействия между
заинтересованными сторонами. Достижение этой цели обеспечивают, в
частности, совместные доверенные системы, которые обеспечивают защиту
интеллектуальной собственности и кибербезопасность.
5. Преобразование [корпоративной, производственной] культуры и
рабочей силы для внедрения и поддержки цифрового инжиниринга на
протяжении всего жизненного цикла [проектов]. Конечная цель состоит в
накоплении и использовании лучших практик управления изменениями и
стратегических коммуникаций для преобразований производственной
культуры и рабочей силы.
Стратегия описывает, кто отвечает за каждую задачу, содержит общий
план цифровой трансформации и предусматривает разработку конкретных
планов внедрения стратегии, координацию усилий различных отделений
министерства, проверку на отсутствие дублирования функций, обмен
лучшими практиками (Минобороны США представило стратегию
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цифровой трансформации // http://d-russia.ru/minoborony-ssha-predstavilostrategiyu-tsifrovoj-transformatsii.html. – 2018. – 09.07).

Казахстанское бизнес-сообщество презентовало потенциальные
инициативы к возможной реализации в рамках цифровой повестки
Евразийского экономического союза (ЕАЭС): «Использование открытых
данных», «Открытая цифровая платформа для малого и среднего
бизнеса» и «Электронное лицензирование». Презентация состоялась на
круглом столе «Цифровые инициативы Республики Казахстан в рамках
реализации цифровой повестки ЕАЭС» 4 июля в Астане, сообщила в
минувшую пятницу пресс-служба Евразийской экономической комиссии
(ЕАК).
В
мероприятии
приняли
участие
представители
органов
государственной власти Республики Казахстан, научного и бизнессообществ, центров компетенций в области развития цифровой экономики,
специалисты Евразийской экономической комиссии.
Открыли встречу член коллегии (министр) по внутренним рынкам,
информатизации, информационно-коммуникационным технологиям
ЕЭК Карине Минасян и вице-министр информации и коммуникации
Республики Казахстан Дарын Туяков.
«В начале этого года именно в Республике Казахстан на первом
цифровом форуме стартовал цикл дискуссий по осуществлению совместных
цифровых проектов в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС, –
отметила Карине Минасян. – Сегодня открыто окно возможностей для
каждой из стран Союза, позволяющее осуществить цифровые инициативы в
партнерстве друг с другом. И те проекты, которые уже успешно
претворяются в жизнь в рамках одного государства, именно сегодня могут
быть интересны для ЕАЭС в целом».
Дарын Туяков подчеркнул, что реализация цифровой повестки Союза –
это национальный приоритет Республики Казахстан, который обозначил
президент страны Нурсултан Назарбаев.
Выдвинутые ранее инициативы от Казахстана касались сферы
агропромышленного комплекса и электронной биржи труда. Новые проекты,
предложенные казахстанской стороной, имеют более широкий спектр. Среди
них – «Электронное лицензирование». Инициативу представила
руководитель
проекта
Е-лицензирование
АО
«Национальные
информационные технологии» Айнур Майлыбаева. Цели проекта:
автоматизация процессов лицензирования, разрешительных документов и
обеспечение эффективного, прозрачного механизма информационного
взаимодействия между государственными органами – лицензиарами и
бизнес-сообществом Казахстана.
Масштабирование инициативы подразумевает использование сервисов
в евразийском пространстве. Решить технический вопрос по электронным
ID было предложено на базе открывшегося в Астане Международного
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финансового центра «Астана» (МФЦА). На примере регистрирующихся в
МФЦА компаний можно будет использовать регулятивные «песочницы».
Управляющий директор по ИКТ-услугам АО «Казахтелеком»
Бикеш Курмангалиева презентовала еще одну инициативу «Открытая
цифровая платформа для малого и среднего бизнеса» (ОЦП). Ее критерии:
простота, удобство, быстрота и доступность. Компоненты ОЦП для бизнеса:
«единое окно», электронная торговая площадка (В2В), цифровые сервисы. На
сегодняшний
день
услугами
портала
пользуются
400
тысяч
предпринимателей и 140 тысяч юридических лиц Казахстана. Технически
инициатива готова к масштабированию на пространстве ЕАЭС и интеграции
с аналогичными площадками.
Об инициативе «Использование открытых данных» в рамках портала
«Открытое правительство» рассказала ведущий специалист АО
«Национальные информационные технологии» Газиза Батаева. Ее цель –
повышение уровня информированности граждан о ключевых и социально
значимых направлениях деятельности государства и предоставление
возможности создания новых приложений на основе открытых данных.
Проект в рамках «Открытого правительства Казахстана» запущен в 2013
году. На 2 июля 2018 года было зарегистрировано 2 979 наборов данных.
Все представленные казахской стороной инициативы после поступления
в Евразийскую экономическую комиссию будут прорабатываться через офис
управления цифровыми инициативами, о работе которого рассказала на
круглом столе член команды офиса Айнур Жетписова.
По мнению участников мероприятия, в ситуации, когда все страны
Союза запускают национальные цифровые программы, важно обеспечить
гармонизацию усилий и интеграцию сервисов всех государств ЕАЭС в этом
направлении (Казахстан представил цифровые инициативы в рамках
реализации цифровой повестки ЕАЭС // http://d-russia.ru/kazahstanpredstavil-tsifrovye-initsiativy-v-ramkah-realizatsii-tsifrovoj-povestki-eaes.html.
– 2018. – 09.07).

Члены Европарламента в четверг 318 голосами против 278 при 31
воздержавшемся проголосовали против законопроекта о реформе
авторских прав в цифровую эпоху в его текущем виде; теперь
Европарламент вернется к обсуждению этого документа в
сентябре, говорится на сайте парламента.
Как минимум два пункта законопроекта (планы по реформированию
правил, учитывающие все возрастающую роль онлайн-платформ,
Еврокомиссия представила ещѐ два года назад) подвергаются резкой критике
со стороны интернет-деятелей, правозащитников и ряда парламентариев.
Первый – статья 11 – так называемое смежное право для издателей
прессы, которое принудит IT-компании платить издателям за показ
новостных фрагментов.
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Второй момент – статья 13 – обязательная фильтрация контента при
загрузке [в браузер или мобильное приложение] – потребует от онлайнплатформ вроде YouTube, GitHub, Instagram и eBay прекратить загрузку
пользователями материалов, нарушающих авторские права, или получать
лицензии на показ контента.
В июне законопроект был одобрен комитетом Европарламента по
правовой деятельности, что заставило общественность активизироваться в
выражении своего протеста. Так, в знак протеста итальянская, испанская,
латышская, а также польская версии портала Wikipedia 4 июля пристановили
свою работу. Вместо страниц сайта можно было увидеть сообщение о
предстоящем голосовании в Европарламенте по директиве об авторском
праве в Интернете.
Голосование Европарламента стало неожиданностью, учитывая
одобрение
комитета
и
поддержку
законопроекта
издателями,
звукозаписывающими компаниями и известными артистами, включая Пола
Маккартни, заключают западные СМИ (Вика Рябова Европарламент
проголосовал против законопроекта о реформе «цифрового авторского
права» // http://d-russia.ru/evroparlament-progolosoval-protiv-zakonoproekta-oreforme-tsifrovogo-avtorskogo-prava.html. – 2018. – 05.07).

Национальная система взаимопомощи (The National Mutual Aid
System (NMAS) использует геокодирование и программное обеспечение
средств управления в кризисных ситуациях.
Эта национальная коммуникационная система, расположена в «облаке»
и предназначается для пожарных станций. Она тестируется в Калифорнии,
Юте, Теннесси и Флориде.
Предполагается, что система заменит ныне действующую в 18 штатах
текстовую Mutual Aid Net (сеть взаимной помощи), которая уже не может
отвечать требованиям современных реалий.
Cy Cole (Сай Коул), директор государственной готовности в
Intermedix:
«То, что мы делаем, – это предоставление информации в нужное время.
Если я ухожу на поле, и мне нужна информация, мне нужно это прямо
сейчас. Лесные пожары, это когда ветер меняет весь ваш сценарий, так что
умение быстро настраивать и перенаправлять ресурсы за считанные часы
могут иметь огромное значение».
Тестируемая система включает в себя геопространственные данные в
реальном времени, что позволяет специалистам, например – экстренным
медицинским службам, всесторонне осознавать, где происходит ЧС, когда
это произошло, и что необходимо на месте происшествия» (Четыре
американских штата тестируют систему обмена ресурсами своих
пожарных частей // http://open.gov.ru/infopotok/5517708. – 2018. – 04.07).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Антонюк В. С., Корниенко Е. Л. Электронное правительство как
инструмент государственного управления в условиях цифровой экономики:
региональный аспект // Цифровая экономика и Индустрия 4.0: новые вызовы.
Труды научно-практической конференции с международным участием / под
редакцией А.В. Бабкина. – 2018. – С. 178–188. В исследовании уделяется
внимание положительным аспектам электронного взаимодействия с использованием ИКТ
между органами государственной власти и различными ветвями власти (G2G),
государством и бизнесом (G2B), государством и населением (G2C) и др. Представлен
сравнительный анализ динамики коэффициентов вариации по ряду показателей
готовности органов государственной власти (ОГВ) и местного самоуправления (ОМС) к
использованию ИКТ для осуществления управленческих функций и предоставления
услуг. Представлены выводы касающиеся динамики внедрения ИКТ для осуществления
управления органами власти.

Григорьева М. С. Правовое определение, сущность и содержание
понятия «электронная демократия» // Юридическая наука. – 2018. – № 2. – С.
201–208. Автор изучает сущность и содержание понятия электронной демократии на
основе анализа положений научной литературы и нормативно-правовых актов. Предмет
исследования составляет конституционно-правовой институт электронной демократии,
направленный на активизацию участия граждан в управлении делами государства. Целью
исследования является всестороннее и комплексное рассмотрение конституционноправового института электронной демократии. Автор использовал диалектикоматериалистический метод, общетеоретические и специальные методы научного
познания: анализ, синтез, индукцию, дедукцию, исторический, социологический,
статистический методы. В наиболее общем смысле сущность электронной демократии
можно определить как электронное опосредование или представление демократических
процессов в управлении. Автор обосновывает, что содержание данного понятия
проявляется в трех формах: – партиципаторной, означающей процесс участия граждан в
общественной и политической жизни страны с помощью информационнокоммуникационных технологий посредством обмена информацией, организации
обсуждения общественно-политических вопросов, формирования общественных
движений, назначения собраний и др.; – процессуально-демократической, означающей
непосредственную реализацию процедур прямой демократии в виртуальном пространстве
посредством электронного голосования, подачи электронных обращений и др.; –
контрольно-информационной, означающей прозрачность в деятельности органов
публичной власти, более эффективный процесс предоставления гражданам информации и
услуг от органов публичной власти.

Днепровская Н. В. Цифровая трансформация взаимодействия органов
государственной власти и граждан // Государственное управление.
Электронный вестник. – 2018. – № 67. – С. 96–110. В статье рассматривается
цифровая трансформация взаимодействия органов государственной власти и граждан.
Проведенный анализ присутствия министерств в социальных сетях показывает, что

Бібліографія

59

Огляд матеріалів ЗМІ
«Стратегія – 2020»:
інформаційні технології в державному управлінні
<
20-28 лютого
2015

1 – 31 липня 2018 року

наиболее популярными среди госслужащих являются аккаунты в Twitter. Представлен
путь изменения каналов взаимодействия от печатных изданий до использования
мессенджеров. Благодаря новым возможностям цифровых технологий граждане могут
становиться активными участниками обсуждений государственной политики и влиять на
принятие решений в государственном управлении. Расширение каналов связи в
государственном секторе создает возможности для достижения новых результатов в сфере
повышения взаимопонимания граждан и государства, совместного поиска
взаимовыгодных решений. В то же время широкое распространение цифровых
технологий связано и с новыми вызовами для органов государственного управления.
Традиционные информационные каналы утрачивают монопольное право на публикацию
мнений, сведений, вопросов, и такое право возникает у каждого пользователя сервисов
веб 2.0.

Жайсаңбай Л. С. Ы., Аймагамбетов Е. Б. Зарубежный опыт
предоставления государственных услуг: организация и процесс
совершенствования // Инновационные подходы в решении проблем
современного общества. Сборник статей Международной научнопрактической конференции. В 2 частях / Ответственный редактор Гуляев
Герман Юрьевич. – 2018. – С. 50–53. В статье рассматривается передовой опыт
ведущих стран в сфере предоставления государственных услуг населению, модели
развития оказания электронных услуг, совершенствование оказание государственных
услуг.

Киселев А. С. Современные теоретические подходы к понятию
электронного государства // Актуальные проблемы российского права. –
2018. – № 6 (91). – С. 32–39. В статье рассмотрены основные подходы к пониманию
«электронного государства». Актуальность темы исследования определяется
современными тенденциями использования информационных технологий в процессах
взаимодействия государства и общества. Отмечено, что термины «электронное
государство» и «электронное правительство» часто употребляются в едином значении.
Исходя из опыта ученых было установлено, что данные термины имеют различное
семантическое содержание: электронное государство представляет собой систему,
включающую электронную демократию, электронное правительство и электронное
судопроизводство. В соответствии с авторским видением сформулированы основные
задачи электронного государства. Сделаны выводы о необходимости развития идеи
электронного государства с учетом современных тенденций развития в мировой практике.
Было определено, что бюрократический процесс, являясь непременным условием работы
государственных структур, также оказывает негативное влияние на взаимодействие
органов власти с населением, сферой бизнеса и друг с другом. За счет использования
сервисов электронного государства сокращаются сроки предоставления информации и
повышаются объемы работы органов власти, что может оказать положительное влияние
на эффективность деятельности многих структур. Соответственно, электронное
государство в перспективе может решить сложившиеся проблемы, а также обеспечить
экономическую продуктивность электронного управления, что особенно важно в
современных условиях.

Менглиев Д. Б. Развитие электронной коммерции в Узбекистане //
Молодой ученый. – 2018. – № 21 (207). – С. 265–267. В данной статье
рассматривается роль электронной коммерции в Узбекистане. Шаги и реформы, которые,
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предпринимаются правительством для всесторонней поддержки развития электронной
коммерции как внутри страны, так и за еѐ пределами.

Околеснова О. А. «Открытая Япония», или путь электронного самурая //
Гражданское общество в России и за рубежом. – 2018. – № 2. – С. 15–19. В
поисках путей модернизации публичного управления необходимо изучение зарубежного
опыта и успешных проектов государств-соседей. Нестандартными примерами полны
страны азиатского горизонта. В системах права этих стран сильны узы обычаев, при этом
есть смелость в поисках путей развития и реформирования. Так, сохраняя верность
традициям, в Японии понимали необходимость учитывать новые веяния в подходе к
государственному управлению. Модернизация государственного управления в Японии
базируется на доверии граждан к государственному аппарату, а также смелости
реформаторов предложить новые формы организации управления. Основные направления
модернизации в Японии – это технологическое, пропагандистское, кадровое и
нормативно-правовое обеспечение электронного правительства. В Японии национальные
условия и традиции, которые на первый взгляд должны были тормозить развитие
процесса модернизации, на деле просто изменили акцент перемен и при всех рисках во
многом обеспечили успех проводимых реформ. Адаптация к национальным
особенностям, доверие граждан к власти и обратная вера управленческого аппарата
своему народу, а также расчетливость и скрупулезность японцев должны послужить
примером развития электронный демократии в нашей стране.

Рахимов Н. Р., Мухаммадиев М. М. Основные проблемы и возможные
направления построения электронного правительства в Узбекистане //
Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. – Т. 2, № 6. – С. 121–124. В
статье рассмотрены основные проблемы построения электронного правительства.
Изучаются модели развитых стран информатизации общества. Определены цели развития
электронного правительства в Узбекистане.

Тимашов М. А. Особенности применения информационных технологий в
оценке деятельности исполнительных органов власти // Аллея науки. – 2018.
– Т. 5, № 5 (21). – С. 258–263. Рассматриваются особенности применения
информационных технологий, таких, как электронное правительство, для оценки
деятельности исполнительной власти в различных государствах, сходства и их различия.

Чубукова С. Г., Мамедов Н. М. О. Развитие концепции электронного
правительства: опыт Азербайджанской Республики // Правовая информатика.
– 2018. – № 2. – С. 57–64. Цель статьи: определить основные направления развития
концепции электронного правительства. Метод: системный анализ концепции
электронного правительства и информационного законодательства Азербайджанской
Республики. Результат: на основании анализа основных концепций «электронного
правительства (e-government)», «открытого правительства (open government)», «цифрового
правительства (digital government)» и практики их реализации в Азербайджанской
Республике определены цели и основные направления развития правового обеспечения
электронного правительства. Целью развития правового обеспечения электронного
правительства является совершенствования системы государственного управления,
повышения открытости и прозрачности работы государственных органов, подотчетности
всей системы государственных органов перед обществом и вовлечение граждан в
процессы государственного управления на основе использования современных
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информационных технологий и цифровых информационных ресурсов. Рассмотрены
достижения и проблемы в области правового регулирования деятельности средств
массовой информации, обеспечения доступа к информации о деятельности
государственных
органов,
обеспечения
информационной
безопасности
в
Азербайджанской Республике.

Бібліографія

62

