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Анонс
5 вересня 2018 р. (Україна)
Конкурс для розвитку електронних сервісів в ОТГ.
Проект «е-Громада: електронні сервіси в ОТГ» має на меті забезпечити
обмін досвідом між представниками ОТГ, спільне обговорення та визначення
кращих ІТ-рішень у наданні електронних сервісів жителям об’єднаних
територіальних громад.
Зокрема, ОТГ-переможці отримають:
– доступ до бази даних 250+ електронних сервісів України –
Національний банк ІТ-рішень – з опціями оцінки, коментування та спільного
рейтингування ІТ-рішень для громад;
– можливість взяти участь у воркшопі, який відбудеться в Києві та
об’єднає основних учасників проекту –30 представників від ОТГ;
Три ОТГ отримають консультації з розвитку електронних сервісів.
Консультації включатимуть оцінку стану розвитку інструментів
електронного урядування та електронної демократії, вироблення
рекомендацій за експертної підтримки Центру розвитку інновацій.
Заявки
на
участь
можна
подавати
до
5
вересня.
(https://gre4ka.info/anonsy/46926-startuvav-konkurs-dlia-rozvytkuelektronnykh-servisiv-v-oth).
7–9 вересня 2018 р. (Київ, Мистецький Арсенал, вул. Лаврська, 12)
Open Data Forum.
Open Data Forum – щорічна всеукраїнська подія, що вдруге об’єднає
представників центральної та міської влади, українських та міжнародних
експертів, громадських активістів та стартап спільноту навколо теми
розвитку та застосування відкритих даних в Україні.
Метою Форуму є створення платформи для спільного пошуку
можливостей ефективного використання соціально-економічного потенціалу
відкритих даних й обговорення трендів та інновацій у міжнародній практиці
застосування даних на користь розвитку локальних спільнот.
Як свідчить міжнародний та український досвід, відкриття даних
стимулює створення нових послуг і розвиває індустрію власних програмних
продуктів, поліпшує взаємодію суспільства і держави, а також підвищує
прозорість діяльності та довіру до органів влади. Фокус цьогорічного
Форуму – економічний вплив та потенціал відкритих даних в Україні.
Програма Форуму:
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Олександр Риженко – Голова Державного агентства з питань
електронного урядування України
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Сюзан Фріц – Директорка представництва Агентства з міжнародного
розвитку США в Україні
Фіона Кофлан – Керівниця програм Посольства Великобританії в
Україні
10:30 – 11:00
KEYNOTE SPEECH
Gianfranco Cecconi – Principal with Insight & Data Consulting at Capgemini,
programme manager for the EU’s European Data Portal
11:20 – 12:10
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: «ВІДКРИТІ ДАНІ ЯК ДРАЙВЕР
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»
Модератор: Катерина Оніліогву – Керівниця напряму відкритих даних
проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах»
Фонду «Євразія»
Оксана Маркарова – Виконувачка обов’язків Міністра фінансів України
(TBC)
Владислав Криклій – Начальник Головного сервісного центру МВС
України
Олексій Вискуб – Перший заступник Голови Державного агентства з
питань електронного урядування України
Олексій Гончарук – Голова Офісу ефективного регулювання
Фіона Сміт – Директорка з міжнародного розвитку Open Data Instutite
(Великобританія)
12:10 – 12:55
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: «ВІДКРИТІ ДАНІ В СФЕРІ ЮСТИЦІЇ»
Модератор: Денис Гурський – Співзасновник 1991 Open Data Incubator
Павло Петренко – Міністр юстиції України
Олексій Іванкін – Засновник Opendatabot
Дмитро Форемний – Агент з інновацій у правосудді в HiiL, координатор
Legal Startup Crash Test
13:45 – 14:30
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: «ВІДКРИТІ ДАНІ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ»
Модератор: Андрій Зінченко – Співзасновник ГО Greencubator
Микола Кузьо – Заступник Міністра екології та природних ресурсів
України з питань європейської інтеграції
Михайло Хорєв – Перший заступник Голови державного агентства
водних ресурсів України
Анатолій Бондаренко – Заступник головного редактора інтернетвидання texty.org.ua, керівник напрямку журналістики даних
Ірина Черниш – Учасниця Save Dnipro, координаторка проекту
SaveEcoBot
14:30 – 15:15
ПАНЕЛЬНА
ДИСКУСІЯ:
«ВІДКРИТІ
ДАНІ
В
СФЕРІ
ІНФРАСТРУКТУРИ»

Анонс

5

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

1 – 31 серпня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
Модератор: Роман Хміль – Голова правління ГО «Моя Дорога», CEO
«Creative Quarter»
Данило Молчанов – Керівник напряму електронних послуг проекту
«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» Фонду
«Євразія»
Наталія Форсюк – Директорка Національного Секретаріату CoST в
Україні
Ірина Кустовська – Радниця голови Державної авіаційної служби
України
Олена Гунько – Заступниця директора з відкритих даних, Львівське
комунальне підприємство «Міський центр ІТ»
15:30 – 16:15
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ: «ВІДКРИТІ ДАНІ ДЛЯ МІСТ»
Модератор: Віктор Лях – Президент Фонду Східна Європа
Бенедікт Котмел – Керівник департаменту інфраструктури даних Smart
Prague (м. Прага, Чеська Республіка)
Андрій Райкович – Мер м. Кропивницький
Сергій Сухомлин – Мер м. Житомир
Станіслав Гайдер – Начальник відділу інформаційних технологій та
аналізу Дрогобицької міської ради
16:15 – 17:45
ФІНАЛ ДРУГОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ ІННОВАЦІЙНИХ
IT-ПРОЕКТІВ НА ОСНОВІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ OPEN DATA
CHALLENGE.
Модератори: Євгенія Клепа – директорка 1991 Open Data Incubator
Павло Радченко – операційний менеджер Фонду Східна Європа
Подія організована Державним агентством з питань електронного
урядування України в партнерстві з проектом Фонду «Євразія» «Прозорість
та підзвітність у державному управлінні та послугах»/TAPAS, за підтримки
USAID i UK AID (https://odf.org.ua).

12-13 сентября 2018 г. (Юрмала, Латвия)
11-я
Международная
конференция
администраторов
и
регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ,
Центральной и Восточной Европы (TLDCON 2018).
Основными темами TLDCON 2018 станут информационная
безопасность ,взаимоотношения «новых» и «старых» доменов, вторичный
рынок, новые технологические решения в DNS. Среди участников
конференции – Джон Крейн и Александра Куликова (ICANN), Дежан Дукич
(RNIDS), Александр Жук (Hoster.by), Анна Караханян (ISOC Армения) и
многие другие.
В программе конференции TLDCON 2018, которая длится два дня –
пленарное заседание и пять секций, на которых выступят известные
специалисты в области доменной индустрии, руководители компаний,
Анонс
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занимающихся доменным бизнесом, технические эксперты. Так, секция по
информационной безопасности «Домен VS Контент», которая откроет
рабочую программу TLDCON 2018, будет посвящена работе с доменами,
которые используются в противоправных целях. В секции примут участие
специалисты регистратур СНГ и Европы, международных организаций и
эксперты по информационной безопасности. Также участники планируют
поговорить о современных методах анализа данных и прогнозирования,
которые позволяют оценить, для чего будет использован домен, еще до того,
как начнется его реальное использование.
Юристы, специализирующиеся в вопросах регулирования доменного
рынка, соберутся на секции «Правовые проблемы регистрации доменов».
Представители различных регистратур поделятся опытом разрешения
доменных споров, эксперты из разных стран расскажут о том, как они
работают
с
персональными
данными
и
взаимодействуют
с
правоохранительными органами.
Завершит первый день работы TLDCON 2018 секция «Второе дыхание
национальных доменов», которая будет посвящена текущей деятельности
национальных регистратур. Национальные домены верхнего уровня долго
были в привилегированном положении на своих страновых рынках, но все
изменилось несколько лет назад после запуска программы новых доменов
верхнего уровня. Конкуренция резко возросла, и национальные регистратуры
вынуждены были пересмотреть свою роль на рынке и способ взаимодействия
с пользователями. На секции представители регистратур обсудят, что
необходимо предпринять, чтобы завоевать доверие покупателя, возможно ли
вернуть себе доминирующее положение, и какова роль национальных
доменных зон в эпоху всеобщего доменного изобилия.
Второй день TLDCON 2018 откроет секция «DNS и новые технологии»,
на которой технические специалисты, руководители компаний,
поддерживающих интернет-инфраструктуру, представители международных
организаций расскажут о последних технологических достижениях, которые
используются в управлении адресным пространством, а также о новых
сферах применения самой системы DNS: блокчейн, интернет вещей,
аутентификация цифровых объектов и многие другие направления.
В заключение участники конференции приглашаются в Клуб
регистраторов, секция так и называется «Клуб регистраторов: добро
пожаловать или посторонним вход воспрещен». Регистраторы и
регистратуры откроют свои самые сокровенные тайны, поделятся опытом –
как позитивным, так и негативным, обсудят различные модели работы
регистраторов, а также поговорят об условиях работы в различных
страновых и общих доменах верхнего уровня.
Организатор конференции – Координационный центр доменов .RU/.РФ,
генеральный партнер – Технический центр Интернет.
Конференция проводится при поддержке ICANN и регистратуры
национального домена Латвии NIC.LV.
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Информационные партнеры TLDCON 2018 – онлайн-издания DRussia.ru, ComNews.ru ГРАНИ.lv, журнал The Baltic Course (Балтийский
курс), газеты The Baltic Times и Baltic Review, а также информационноаналитический портал Digital.Report (https://digital.report/tldcon-2018-proydetv-yurmale-12-13-sentyabrya).

15–16 сентября 2018 г. (Днепр)
Interpipe TechFest.
Место проведения: Парк развлечений «Лавина», ул. Космическая 20, г.
Днепр.
Interpipe TechFest – площадка для популяризации инженерии, точных и
естественных наук, современных технологий.
На одной локации мы собрали:
- все новейшие технологии – роботы, дроны, 3D принтеры, интернет
вещей;
- зрелищные эксперименты, популярную науку, самые крутые
технические хобби для детей и взрослых;
- прогрессивные образовательные центры для школьников и лучшие
инженерные ВУЗы региона;
- стартаперов, бизнес инкубаторы и выставку украинских инноваций;
- победителей украинских и международных технических конкурсов;
- разработчиков космических технологий и открытий.
Инициатор фестиваля – компания ИНТЕРПАЙП
(http://techfest.interpipe.biz/).
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
Анонс
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та багато інших.
Аудиторія:
– Якщо ви практикуючий Data Scientist, Machine Learning або Big Data
розробник, BI інженер або аналітик даних, R&D фахівець, маркетолог –
відкриєте для себе багато нових алгоритмічних підходів та інструментів для
роботи.
– Якщо ви зацікавлений цією темою Python / Java / .NET / ітд-розробник,
Solution або DB Architect – познайомитеся з новими технологіями
і дізнаєтеся, як працює глибоке навчання нейронних мереж, комп’ютерний
зір, обробка природної мови та рекомендаційні системи.
– Якщо ви Business Owner, CEO, СТО, Product Manager або бізнесаналітик – дізнаєтеся про перспективи розробок і як всі ці технології можна
застосувати в бізнесі.
У 2018 АI Ukraine переїзжає з Харкова до Києва, щоб зібрати 800
учасників на кращому івент-майданчику міста за адресою: Столичне шосе,
103, конференц-центр «Ramada Encore».
Організатор конференції – «AltexSoft», українська IT-компанія, що надає
бізнесу професійні послуги повного циклу розробки ПЗ, а також технологічні
консалтингові послуги з фокусом на вирішення складних технологічних
і бізнес-задач (https://dou.ua/calendar/21906).

Анонс
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Офіційна інформація
30 серпня в Україні запрацював Електронний кабінет перевізника.
Електронний кабінет перевізника доступний на сайті e-services.dsbt.gov.ua, а
також – на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні послуги».
Онлайн-сервіс, створений у співпраці Міністерства інфраструктури,
Державного агентства з питань електронного урядування та Державної
служби України з безпеки на транспорті, а також – за підтримки проекту
USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та
послугах» /TAPAS і Фонду Східна Європа, покликаний спростити
автоперевізникам отримання послуг від органу ліцензування, мінімізувати
корупцію у цій сфері та підвищити безпеку пасажирських перевезень.
Присутність на заході високопосадових закордонних партнерів України
– Сюзан Косінскі Фрітц, директорки Місії USAID в Україні, Білорусі та
Молдові, та Фіони Коглан, керівниці програм Посольства Великої Британії в
Україні, – свідчить про те, що вони вважають Електронний кабінет
перевізника одним із пріоритетних урядових сервісів та надають велике
значення її антикорупційному ефекту.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян:
«Ми реалізуємо ініціативи, які зменшують роль чиновника при взаємодії
бізнесу і держави: переводимо послуги в електронний формат, створюємо
зручні сервіси, якими зможе користуватися і бізнес, і громадяни. Кабінет
перевізника буде єдиною точкою доступу для всіх підприємців, які
працюють
на
ринку
перевезень,
до
адміністративних
послуг
Укртрансбезпеки в електронній формі та виключить особисте спілкування
представника перевізника з чиновниками».
У межах Електронного кабінету перевізника доступно п’ять
електронних послуг. Так, завдяки е-кабінету вантажні та пасажирські
автоперевізники зможуть отримувати, розширювати, звужувати та анулювати
ліцензії он-лайн. Окрім того, за допомогою сервісу перевізники зможуть
оперативно повідомляти про зміну своїх даних: персонал, транспорт,
матеріально-технічну базу. Таким чином, для них зникне необхідність
здійснювати робочі відрядження до Києва та поштові пересилання
документів. Дотепер через таку складність процедури більшість перевізників
нехтували цими вимогами ліцензійних умов. За оцінкою розробників,
Електронний кабінет зможе виправити цю ситуацію.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко:
«Електронний кабінет перевізника – це реальний бізнес-інструмент,
який не тільки спростить процес ліцензування для учасників ринку, а й
дозволить їм краще дотримуватись вимог законодавства. В цьому й полягає
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сутність будь-якої публічної електронної послуги, яку ми втілюємо в життя:
зручність, швидкість та прозорість».
Окрім електронних послуг, Електронний кабінет перевізника також
містить інформацію про самого перевізника, наявність та строк дії
ліцензій, транспортні засоби, маршрути, наявні дозволи та штрафи,
накладені інспекторами Укртрансбезпеки тощо.
Доступ перевізників до їх Електронного кабінету здійснюватиметься за
допомогою електронного цифрового підпису. Це буде надійним захистом від
несанкціонованого втручання третіх осіб.
Разом із запуском послуги е-кабінету стають відкритими дані Реєстру
перевізників, який веде Укртрансбезпека. Відтепер кожен громадянин,
ввівши номер автомобіля, ЄДРПОУ чи ІПН власника, зможе дізнатися точну
назву та контактні дані перевізника, а також наявність, тип та строк дії його
ліцензії. Така можливість зробить подорожі пасажирів безпечнішими,
захистивши від ризику обрати перевізника, у якого відсутня відповідна
ліцензія.
Дані Реєстру перевізників стануть у нагоді також й IT-розробникам,
адже їх можна буде завантажити у машиночитаному форматі на Єдиному
державному порталі відкритих даних data.gov.ua.
Електронний кабінет перевізника буде надалі доповнений новими
можливостями. Зокрема, згодом стане доступним онлайн-оформлення
дозволів, а також – внесення плати за ліцензії та оплата штрафів. До того ж,
розробники налагодять взаємодію Реєстру перевізників ще з двома
державними реєстрами – Єдиним державним реєстром юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Єдиним державним
реєстром МВС України щодо транспортних засобів та їх власників.
Виконувач обов’язків Голови Державної служби України з безпеки
на транспорті В’ячеслав Дідківський:
«Усі ці кроки дозволяють нам вийти на новий рівень комунікації. Чому
ми це робимо? Бо це – розвиток бізнесу, поліпшення інвестиційного клімату,
а отже, і зростання економіки, і покращення життя кожного з нас. Держава –
партнер. Ми будемо спілкуватися прозоро, взаємодіяти ефективно,
працювати на результат!» (В Україні запрацював Електронний кабінет
перевізника
//
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-zapracyuvavelektronnij-kabinet-pereviznika. – 2018. – 31.08).

З вересня Державна фіскальна служба вводить пілотний проект по
впровадженню електронного чека, передає Укрінформ. Система може
бути встановлена на будь-який пристрій – персональний комп’ютер,
планшет чи смартфон.
В.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан:
Електронний чек передбачає систему повної електронізації системи
оподаткування. Завдяки цьому можна буде відстежувати вантаж від його
розмитнення в пункті пропуску на державному кордоні до кінцевого
Офіційна інформація
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споживача: «Це не дасть можливості певним ділкам маніпулювати на будьяких корупційних проявах і схемах мінімізації з ПДВ»
Що таке електронний чек
Сутність системи «Електронний чек» полягає у впровадженні
альтернативного технологічного рішення для реєстрації розрахункових
операцій у сфері торгівлі без застосування традиційних реєстраторів (РРО).
Система може бути встановлена на будь-який пристрій – персональний
комп’ютер, планшет чи смартфон. Вона доступна, безкоштовна та може бути
інтегрована з іншими системами Державної фіскальної служби і
бухгалтерськими програмами. Має найвищий ступінь захисту і працює 24
години на добу та 7 днів на тиждень.
Кабмін спростив обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових
операцій (РРО) і почав експеримент з використання різних пристроїв в якості
касових апаратів.
Які ще нововведення в ДФС
Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк також повідомив про
розроблені Мінфіном рішеннях, які дозволять перевести книги обліку
розрахункових операцій в електронну форму. Окрім цього, розробляється
мобільний додаток, в якому буде частина функціональності електронного
кабінету платника податків. Екс-міністр також повідомив про підготовку
законопроекту щодо видачі ідентифікаційного коду одночасно з паспортом
(Альбіна
Курбанова
ДФС
запустить
електронний
чек
//
https://nachasi.com/2018/08/30/dfs-zapusk-elektronnoho-cheka. – 2018. –
30.08).

Вперше в Україні Головний сервісний центр МВС оприлюднив
відкриті дані про реєстрацію транспортних засобів на національному
порталі data.gov.ua. На основі відкритих даних Єдиного державного реєстру
МВС стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників
створено онлайн сервіс про першу реєстрацію авто (texty.org.ua/cars), що
надає змогу кожному громадянину самостійно отримати інформацію про
автомобільний ринок у кілька кліків.
Вперше транспортний засіб потрапляє в даний реєстр після придбання
та реєстрації власником у територіальному сервісному центрі МВС. Далі в
реєстрі відображаються всі зміни, що відбуваються з автомобілем: зміна
власника, номерного знаку, здійснення переобладнання тощо. Сервіс на
основі відкритих даних не містить конфіденційної інформації, але при цьому
надає можливість ознайомитися з технічними характеристиками
зареєстрованих авто. Завдяки сервісу можна порівнювати дані щодо
реєстрації транспортних засобів за регіоном, датою випуску, маркою,
моделлю, об’ємом двигуна, типом палива та кольором.
Реалізація такого проекту стала можливою за сприяння Державного
агентства з питань електронного урядування в межах проекту USAID/UK aid
Офіційна інформація
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«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах»/TAPAS,
що реалізується Фондом Євразія в партнерстві з Texty.org.ua.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
України Олександр Риженко:
«Політика відкритості Уряду в Україні передбачає, що інформація, якою
володіє держава, має бути однаково доступною всім громадянам. У грудні
2017 року Урядом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори
даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», згідно з
якими кількість наборів, що підлягають відкриттю, збільшено до 600. Відтоді
Уряд відкрив кілька сотень нових наборів даних. Робота над збільшенням їх
кількості, покращенням якості та зручності використання усіма, хто
зацікавлений, триває постійно. Яскравий приклад – презентований сьогодні
сервіс, що покликаний унеможливити маніпуляції державними даними та
вирівняти інформаційні умови для всіх учасників».
Сервіс на основі відкритих даних допоможе зрозуміти тенденції
автомобільного ринку в Україні, запропонувати державі нові способи
використання таких відкритих даних для підвищення доступності послуг у
цій сфері, або ж виокремити цікаві факти. Окрім даних про реєстрацію
легкових автомобілів, проект охоплює дані стосовно реєстрації транспортних
засобів інших категорій, зокрема, автобусів та мікроавтобусів.
Начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій:
«Щороку в Україні здійснюється понад мільйон реєстраційних операцій
з транспортними засобами, зокрема, у 2017 році їх було 1 415 512.
Журналісти, громадські організації, бізнес постійно потребували доступу до
інформації для аналізу ринку та інформування громадян. Відтепер можливо
дослідити реальний стан українського авторинку в кілька кліків та якісно
змінити його майбутнє. Сервіс надає доступ до інформації, починаючи з 2013
року, її оновлення здійнюватиметься щомісячно».
Сервіс буде корисним споживачам для моніторингу автомобільного
ринку та отримання достовірної інформації про найпопулярніші марки та
моделі авто.
Бізнес зможе більше дізнатися про споживчу поведінку та вподобання
громадян – зокрема, які автомобілі купують мешканці різних регіонів, як
впливає колір авто на його популярність тощо.
Керівник напряму відкритих даних проекту «Прозорість та
підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) Катерина
Оніліогву:
«Відкриті дані про первинну реєстрацію авто дозволять планувати і
регулювати державну політику в автомобільній сфері, як це часто робиться в
ЄС. Наприклад, наприкінці року дані покажуть, чи призвело до зростання
кількості електромобілів тимчасове зменшення мит на них та чи є цей захід
ефективним для стимулювання купівлі електромобілів. Також ми зможемо
спостерігати динаміку реєстрації автомобілів з дизельними двигунами, що
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більш ніж бензинові забруднюють навколишнє середовище. Ці та інші дані
разом з іншими заходами дозволять державі ефективніше діяти для
поширення використання екологічних видів пального» (В Україні запустили
сервіс на основі відкритих даних про першу реєстрацію авто //
https://www.e.gov.ua/content/v-ukrayini-zapustyly-servis-na-osnovi-vidkrytyhdanyh-pro-pershu-reyestraciyu-avto. – 2018. – 28.08).

Сайт, на якому можна перевірити, скільки субсидій отримує будьяка сім’я, уже працює.
Міністр соціальної політики Андрій Рева:
Новий сайт не презентували, але він уже працює. До цього його
тестували кілька місяців. На часі дізнатися, як працює новий онлайн-сервіс
для отримувачів субсидій.
Тепер можна зайти на новоспечений сайт і знайти всю інформацію
за адресою: subsidii.ioc.gov.ua. Міністр соцполітики Андрій Рева наголосив,
що розробники приховали всі персональні дані, але користувач може
подивитися, чи є в людини субсидія і який її розмір.
Для пошуку достатньо ввести у пошуковому рядку область, населений
пункт, вулицю, на якій проживаєте, номер будинку та квартири.
Користувачем реєстру є Міністерство соціальної політики та
уповноважені органи. Громадяни, які отримують субсидії, не мають
доступу до цього сайту (Людмила Кліщук В Україні запустили реєстр
отримувачів субсидій // https://nachasi.com/2018/08/22/reyestr-otrymuvachivsubsydij. – 2018. – 22.08).
У Національному агентстві з питань запобігання корупції відбулась
урочиста передача програмного забезпечення системи логічного та
арифметичного контролю декларацій Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування.
Програмне забезпечення Системи розроблене на замовлення Програми
розвитку ООН в Україні за підтримки Уряду Данії та схвалене групою
контролю якості. До відповідної групи увійшли представники Національного
агентства, Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, ПРООН, Кабінету
Міністрів України, адміністратора Реєстру, Державного агентства з питань
електронного урядування та Приватного акціонерного товариства «Інститут
інформаційних технологій».
Після прийняття програмного забезпечення Системи Національне
агентство здійснюватиме подальші кроки з її впровадження. Так, наразі
завершується побудова комплексної системи захисту інформації Системи.
Надалі буде проведено дослідну експлуатацію Системи, попередні
випробування, експертизу КСЗІ та передано матеріали до Держспецзв’язку
для отримання атестата відповідності КСЗІ Системи.
Офіційна інформація
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Введення Системи в промислову експлуатацію очікується наприкінці
вересня 2018 року.
В результаті запровадження Системи Національне агентство отримає
інструмент для проведення логічного та арифметичного контролю
декларацій, а також автоматизованого обміну інформацією з іншими
державними реєстрами та інформаційними базами даних.
Логічний та арифметичний контроль проводитиметься згідно із
затвердженими Національним агентством правилами такого контролю та їх
ваговими коефіцієнтами, відповідно до яких кожній декларації буде
присвоєно показник рейтингу ризику.
Такий показник відображатиме ступінь невідповідності відомостей в
декларації, залежно від якого Система визначатиме доцільність та
обґрунтованість проведення повної перевірки всіх відомостей, що
відображені в конкретній декларації (НАЗК здійснює черговий крок із
впровадження системи проведення логічного та арифметичного
контролю декларацій // https://www.kmu.gov.ua/ua/news/nazk-zdijsnyuyechergovij-krok-iz-vprovadzhennya-sistemi-provedennya-logichnogo-taarifmetichnogo-kontrolyu-deklaracij. – 2018. – 20.08).

Торік у травні Київ вже отримав від європейських партнерів транш
у 10 мільйонів євро в рамках затвердженої ЄС спеціальної програми
допомоги у 104 мільйони. Йдеться про безповоротну фінансову допомогу
Україні. За словами міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка,
відповідно до угоди про фінансування програми «Підтримка комплексного
реформування державного управління в Україні», перша частина траншу –
фіксована (5 мільйонів євро), друга – залежить від успішності впровадження
реформ.
Голова Національного агентства України з питань державної
служби Костянтин Ващенко розповів як Київ використав надані
європейськими партнерами гроші і на що вони йтимуть у майбутньому:
1. На
підвищення
заробітної
плати державним
службовцям,
насамперед, фахівцям з питань реформ, які нині працюють у десяти
міністерствах, в секретаріаті Уряду та у деяких інших центральних
органах виконавчої влади.
«Ми розуміємо, що реформовані органи повинні не стільки займатися
поточним регулюванням, скільки здійснювати аналіз і стратегічне
планування. Для цього створено директорати, які опікуються ключовими
напрямками діяльності держорганів. До роботи у цих структурах залучаємо
на конкурсних засадах кращих фахівців, які мають управлінський досвід,
навчалися у провідних світових університетах. Запросити таких людей на
роботу в уряд було б набагато складніше, якби завдяки підтримці ЄС ми не
мали можливості забезпечити їх конкурентною зарплатнею».
Додам, що розмір зарплати в нових структурах коливається від 30 тисяч
(експерт) до 60 тисяч гривень (керівник директорату). Це – у кілька разів
Офіційна інформація
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більше, ніж зарплатня працівника нереформованих міністерських структур.
Приміром, оклад головного спеціаліста міністерства – 7500 гривень. Навіть,
із урахуванням усіх доплат (за ранг, вислугу років, інтенсивність праці тощо)
– це удвічі менше, аніж у «рядового» співробітника директорату,
призначеного на конкурсних засадах.
2. На створення електронної системи управління людськими ресурсами
на державній службі (Human Resource Management Information System).
«Мова про створення електронного ресурсу, який об’єднає усі органи
влади. За його допомогою громадяни зможуть у будь-який момент
ознайомитися зі штатним розписом кожного міністерства чи іншого органу
державної влади, з’ясувати, скільки там працює людей, чим конкретно вони
займаються, яку отримують зарплатню. Самі ж чиновники позбудуться
необхідності писати численні резолюції, довідки та інші папери, заповнювати
формуляри і файли – у відкритому доступі буде вся інформація про кожного
держслужбовця (що він робить, який має досвід, коли і як підвищував
кваліфікацію, які показники результативності його роботи). Все це – відкрито
й прозоро. У підсумку створення такої системи призведе до скорочення
апарату державних службовців – з тим, щоб він став більш гнучким та
ефективним».
3. На підвищення інституційної спроможності українських державних
органів – насамперед, міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади. Левову частку коштів попереднього траншу було спрямовано саме на
це.
«Дві третини (якщо не більше) часу в роботі «середньостатистичного»
українського міністерства йде на вирішення так званих «поточних» питань,
керування державними підприємствами, надання – іноді невластивих –
адміністративних послуг, підготовку регуляторних актів, які часто-густо не
сприяють поліпшенню життя громадян чи діяльності бізнесу, а навпаки їх
ускладнюють. Усе це свідчить про те, що ми й досі маємо пострадянську
модель організації роботи міністерств і відомств. Тоді як в будь-якій
провідній країні світу ключове завдання міністерства полягає в аналізі
політики, оцінці ризиків, визначенні тих, на кого політика має працювати. А
ще – підготовка за підсумками такого аналізу узгоджених, прогнозованих,
ефективних і якісних рішень, які потім втілюватимуть інші органи
виконавчої влади», – резюмує голова Нацагенства з питань держслужби.
4. На
поліпшення
матеріального
забезпечення
державних
органів (оновлення комп’ютерних мереж, побудову системи електронного
урядування).
«В найближчих планах – повністю перейти на електронну систему
комунікації між органами державної влади як на центральному, так і на
регіональному та місцевому рівнях».
5. На залучення кращих зарубіжних фахівців до консультування і
надання практичної допомоги українським міністерствам та іншим
центральним органам виконавчої влади. Таким чином, вони можуть
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користуватися новітніми знаннями і практичним досвідом провідних
світових демократій.
Зміна системи державного управління – одна з ключових реформ,
втілення яких почалося у нашій країні після Революції гідності. Адже йдеться
про підвищення ефективності державного апарату, покращення якості
адміністративних послуг, які держава надає громадянам – шляхом
дерегуляції та запобігання дублюванню функцій різними органами влади.
«Ця реформа має п’ять ключових складових: реформування уряду і
центральних органів виконавчої влади, реформа державної служби,
модернізація сфери надання адміністративних послуг, зміна системи
фінансового управління, перехід до застосування нових процедур
формування й аналізу політики, який базується на стратегічному плануванні
та оцінюванні ризиків».
«Першою ластівкою» у втіленні відповідних планів стало, за його
словами, реформування держслужби. Із 1 січня 2016 року набрав чинності
новий Закон «Про державну службу», покликаний зробити її професійною і
політично незалежною. Відтоді вступ на держслужбу і просування
«кар’єрними сходами» відбуваються на конкурсних засадах, що сприяє
залученню до цієї сфери ефективних і якісних фахівців.
Європейський Союз, за словами керівника Нацагентства з питань
держслужби Костянтина Ващенка, від початку активно підтримував цю
реформу. Зокрема, на експертному рівні (і закон про державну службу, і
підзаконні акти напрацьовувалися із залученням зарубіжних фахівців та з
урахуванням європейських стандартів і практик). І звісно ж, на темпи
реформування системи державного управління в Україні суттєво впливає
згадана вже фінансова допомога від Євросоюзу (Владислав Обух На що
конкретно уряд України витратить 15, 5 млн євро «від ЄС» //
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2521341-na-so-konkretno-uradukraini-vitratit-15-5-mln-evro-vid-es.html. – 2018. – 20.08).

Усі виробники органічної продукції, які уклали договір з органом
сертифікації, будуть внесені до нового Державного реєстру операторів,
що здійснюють
виробництво
продукції
відповідно
до
вимог
законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції.
Реєстр створять після введення в дію Закону України про органічне
виробництво № 2496-VIII. Закон України «Про основні принципи та вимоги
до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»,
прийнятий Верховною Радою України 10 липня 2018 року, буде введено
в дію через рік з дня набрання ним чинності – 2 серпня 2019 року.
Як працюватиме новий реєстр
Виробник органічної продукції має право укладати договір
на проведення сертифікації лише з одним органом сертифікації, який внесено
до Державного реєстру органів сертифікації. Також виробник має право
Офіційна інформація
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додатково укласти договір з органом іноземної сертифікації, який внесено
до Переліку органів іноземної сертифікації. Після укладення договору
на проведення сертифікації з органом сертифікації, Мінагрополітики вносить
виробника до Реєстру протягом 10 днів з дня отримання ним відповідної
інформації від вказаного органу.
Мінфін запустить онлайн-реєстрацію касових апаратів. Кабінет
Міністрів України спільно з Державною фіскальною службою намір
запустити пілотну систему використання реєстраторів розрахункових
операцій (касових апаратів).
Реєстрація операцій буде відбуватися виключно в режимі онлайн за
допомогою телефону чи планшета. Це дозволить повністю інтегрувати
операції з бухгалтерськими програмами, пояснив він. Також замість
паперових чеків планується використовувати QR-коди. Їх заноситимуть до
єдиного реєстру. Інформація по таким кодам буде доступна в електронному
кабінеті платника податків. Повністю процес продажу та обліку товарів
переведуть в онлайн-площину (Людмила Кліщук В Україні створять
Реєстр
виробників
органічної
продукції
//
https://nachasi.com/2018/08/16/reyestr-vyrobnykiv. – 2018. – 16.08).

Шостого серпня відбулася урочиста церемонія підписання
Меморандуму про співпрацю між Державним агентством з питань
електронного урядування України, проектом EGOV4UKRAINE і 10
містами України стосовно пілотного впровадження програмного
комплексу автоматизації центрів надання адміністративних послуг
«Вулик».
Участь у заході взяли перший заступник голови Державного агентства з
питань електронного урядування України Олексій Вискуб, керівник проекту
EGOV4UKRAINE Марі Педак, координаторка відділу впровадження
політики програми «U-LEAD з Європою» Марія Тищенко і офіційні
представники міст, які було обрані для проведення пілотного впровадження
комплексу «Вулик».
Важливість і актуальність впровадження інформаційної системи
підкреслив перший заступник голови Державного агентства з питань
електронного урядування України Олексій Вискуб: «Україна активно
продовжує розвивати сервісний підхід до обслуговування громадян. Як і
наші колеги з інших країн, ми робимо пріоритетним запровадження онлайнпослуг, які надають можливість користуватись публічними послугами 24/7 з
будь-якого зручного місця. Однак важливим напрямком залишається
підвищення якості надання офлайн-послуг шляхом автоматизації роботи
центрів надання адміністративних послуг. Наразі в Україні працює близько
700 ЦНАПів, і майже 80–85 % серед них не мають інформаційних систем
управління процесом надання послуг, яке б значно покращило ефективність
роботи
з
обслуговування
громадян.
Офіційна інформація
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Тому ми ініціювали впровадження типової інформаційної системи для
забезпечення єдиних високих стандартів роботи ЦНАПів по всій території
України, яка дістала влучну назву «Вулик».
Інформаційна система «Вулик» підвищить доступність та якість
адміністративних послуг, надаваних ЦНАПами, та забезпечить надійне
зберігання й захист інформації. Вона прискорить роботу адміністраторів
ЦНАПів завдяки переходу до електронного документообігу та спрощеному
Офіційна інформація
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доступу до даних державних реєстрів у режимі реального часу. «Вулик»
базуватиметься на «хмарних» технологіях, тому дозволить надавати технічну
підтримку дистанційно та швидко без потреби наймати місцевих ІТспеціалістів.
Марі Педак, керівник проекту EGOV4UKRAINE:
«Інформаційна система «Вулик» приводить центри надання
адміністративних послуг в цифрову еру. Це прискорить отримання
адміністративних послуг громадянами та юридичними особами в десятки
разів шляхом надання доступу до державних реєстрів та обміну даними через
систему «Трембіта».
Розробка інформаційної системи «Вулик» розпочалася у березні 2018
року. До пілотного впровадження залучені центри надання
адміністративних послуг, що були відібрані з понад 100 учасників із різних
областей України:
- Київська область: ЦНАПи міст Українка, Ржищів, ПереяславХмельницький та Обухів
- Хмельницька область: ЦНАПи міста Кам’янець-Подільський
- Херсонська область: ЦНАПи міст Каховка та Нова Каховка
- Одеська область: ЦНАП міста Южне
- Житомирська область: ЦНАП міста Олевськ
- Тернопільська область: ЦНАП міста Чортків.
Інформаційна система «Вулик» створена за підтримки проекту
EGOV4UKRAINE, який реалізується в межах напрямку з покращення якості
надання адміністративних послуг для населення програми «U-LEAD з
Європою» і за сприяння Державного агентства з питань електронного
урядування. За підтримки Програми для України з розширення прав і
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з
Європою» буде створено та модернізовано 600 ЦНАПів до 2020 року.
ЦНАПи зможуть підключити систему «Вулик» за власним бажанням і
користуватися нею безкоштовно. Пріоритет надаватиметься новоствореним
громадам і невеликим ЦНАПам, які не можуть дозволити собі значні
інвестиції в ІТ-системи та набір ІТ-спеціалістів (Підписано меморандум
стосовно
впровадження
інформаційної
системи
«Вулик»
//
https://www.e.gov.ua/content/pidpysano-memorandum-stosovnovprovadzhennya-informaciynoyi-systemy-vulyk. – 2018. – 07.08).

До другої офіційної річниці ProZorro в соцмережах стартував
флешмоб #нашіПрозоріДосягнення. Державні установи діляться своїми
здобутками за 2 роки роботи в системі електронних закупівель.
Серед учасників флешмобу – Міністерство інфраструктури України,
Київська міська державна адміністрація (КМДА), НАЕК «Енергоатом», НАК
«Нафтогаз України», «Укрпошта».
Які успіхи мають державні відомства в ProZorro
Офіційна інформація
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Міністерство інфраструктури відзвітувало про заощаджені 9,5 млрд грн.
З них близько 2,3 млрд грн – це економія на закупівлях «Укрзалізниці». Ще
1,4 млрд грн вдалося заощадити на тендерах у сфері морського та річкового
транспорту. Рекорної суми економії вдалося досягти на тендері з
поглиблення морського дна в порту «Південний».
«Укрпошта», яка теж долучилася до флешмобу, за 2 роки роботи в
системі зекономила 513 млн грн. При цьому середня економія на кожному
тендері з 11,5 % у 2016 році зросла до 11,4 %. Частка конкурентних процедур
«Укрпошти» майже вдвічі перевищує середній показник по системі ProZorro.
Основними причинами успіху у закупівлях, на переконання представників
цієї державної компанії, є проактивна комунікація (запрошення
постачальників до участі у торгах, відкриті зустрічі-обговорення до
оголошення тендеру), якісна підготовка тендерної документації (мінімальний
набір необхідних документів, максимально якісний опис предмета закупівлі),
контроль виконання договорів.
Інший учасник флешмобу – група «Нафтогаз» – повідомив про 22,2 тис
проведених тендерів, 15,5 млрд грн економії та рекордну конкуренцію на
тендері в 18 учасників.
НАЕК «Енергоатом» виділив ТОП-3 найбільші перемоги у сфері
закупівель. Серед них – організація конференції у Брюсселі з провідними
європейськими виробниками обладнання для АЕС, минулорічна нагорода
«Замовник року, що зекономив найбільше грошей» від ProZorro та рекордна
економія на тендері в понад 300 тисяч євро (Аліна Присяжнюк 2 роки
ProZorro – відомства звітують про досягнення системи закупівель //
https://nachasi.com/2018/08/04/2-roky-prozorro. – 2018. – 04.08).
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Регіональні ініціативи
«Інститут аналітики та адвокації» (ІАА) спільно із кількома
фірмами, що роблять електронні системи зберігання та обміну даними,
створять систему електронного урядування для Міністерства
інфраструктури України.
Підтримку проекту надає програмна ініціатива Демократична практика
Міжнародного Фонду «Відродження».
Поточна інфраструктура інформаційних систем Міністерства не
дозволяє вирішувати стратегічні завдання розвитку інформаційнокомунікаційних технологій, бо сучасні управлінські процеси вимагають вже
зараз надавати послуги для населення в електронному вигляді. Подолати
інформаційну нерівність та перебудувати взаємовідносини Міністерства з
населенням та бізнесом допоможе саме система електронного урядування.
Юрій Нестуля, виконавчий директор «Інституту аналітики та
адвокації»:
Це приведе до корінного переосмислення ролі і структури врядування в
державі. Громадянин опиниться в центрі керування справами, а послуги та
інформація для населення будуть надаватися тоді, там і таким чином, як
цього захочуть люди.
Представники громадської організації переконані, що введення
електронного урядування принесе користь і громадянам України, і бізнесу, і
самому Кабінету міністрів. За їхніми словами, система дозволятиме не лише
отримати доступ до інформації швидше, але й брати участь у прийнятті
рішень у максимально швидкий та зручний спосіб.
Крім того, ми вважаємо, що електронне урядування дозволить тісніше і
більш прозоро співпрацювати представникам бізнесу і міністерств. Це
збільшить можливості українського ринку в тому числі.
Відповідно, переконані представники ІАА, зросте також і оперативність
роботи Міністерства.
Перший компонент електронного врядування планують розробити до
кінця року. Уже до кінця літа планують завершити усі необхідні системи та
сайт, а восени – почати активно тестувати урядування (Катя Кролевська
Громадська організація з Полтави створює електронне урядування для
Міністерства інфраструктури // https://pohnews.org/12087-gromadskaorganizaciya-z-poltavi-stvoryuje-elektronne-uryaduvannya-dlya-ministerstvainfrastrukturi. – 2018. – 31.08).
Вже у другій половині вересня в об’єднаних територіальних
громадах Дніпропетровщини запрацюють власні сайти. Вони
базуватимуться на єдиній регіональній платформі.
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Про це стало відомо під час її презентації у Дніпропетровській
облдержадміністрації, інформує прес-служба ОДА.
Перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Олег Кужман:
«Кожна громада зможе повноцінно та вчасно інформувати своїх
мешканців, інвесторів, бізнесменів, мандрівників чи гостей про важливе для
них. Усе – завдяки новим сайтам із зручним та сучасним інтерфейсом. Там
же можна анонсувати події, залучати до обговорень людей, публікувати
досягнення, ділитися фото, відео і документами».
Повідомляється, що сайти громад базуватимуться на єдиній регіональній
платформі. Такий проект – результат співпраці з програмою EGAP та
Дніпропетровським регіональним інститутом держуправління Нацакадемії
держуправління при Президентові України. Останні допомогли опанувати
контент-менеджмент представникам вже 44 громад.
Спеціаліст апарату виконавчого комітету Новоолександрівської
сільської ради Олена Старчеус:
Той власний сайт,що вже мала ОТГ, був не зручний, застарілий. На
новому будуть документи, картографічні матеріали – все, що може стати у
нагоді мешканцям.
Нині громади готуються до офіційних запусків власних сайтів. До 15
вересня вони працюють у тестовому режимі, зазначила начальник управління
інформтехнологій та електронного урядування Дніпропетровської ОДА
Тетяна Шаповалова.
У Дніпропетровській ОДА відбулася презентація платформи для сайтів
об’єднаних громад та вручення сертифікатів тренінгу з електронного
урядування для службовців громад. Це перша область України де
реалізований проект зі створення сайтів для ОТГ та підготовки
адміністраторів веб-сайтів.
На Дніпропетровщині створена 61 об’єднана тергромада (Тергромади
Дніпропетровщини
матимуть
власні
сайти
–
ОДА
//https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2527975-tergromadidnipropetrovsini-matimut-vlasni-sajti-oda.html. – 2018. – 30.08).

Инициатива команды городского головы Днепра Бориса Филатова
по определению операторов парковок через электронную систему
ProZorro.Sale получила положительные отзывы от международной
антикоррупционной сети Transparency International.
Исполнительный директор Transparency International Ukraine
Ярослав Юрчишин:
«Днепр запустил продажу мест под парковки через ProZorro.Продажи.
Молодцы. Простым шагом одну из наименее прозрачных сфер управления
коммунальным имуществом делают максимально прозрачной. Поскольку
будет видно кто, по какой цене, под какие условия ... Молодцы, Борис
Филатов и Яника Мерило, что воплотили и использовали «.
Регіональні ініціативи
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Днепр одним из первых в Украине введет опыт электронных аукционов
в сфере управления парковками. Сейчас это – самый эффективный для города
способ найти поставщика качественных услуг и провести прозрачный
механизм получения средств от операторов площадок. На аукцион в
настоящее время выставлены первые восемь парковок в разных районах
Днепра. Для этих площадок еще не проводили конкурс на общих основаниях.
Такой шаг днепровской мэрии поддержали также Александр Стародубцев,
который в 2014 году начал одну из самых успешных украинских реформ –
реформу государственных закупок, и директор программы инновационных
проектов Transparency International Ukraine Виктор Нестуля
Если первые аукционы будут успешными, в мэрии Днепра подготовят
соответствующую нормативную базу, чтобы и в дальнейшем определять
операторов парковок на электронных торгах.
Ранее Днепровский городской совет занял двадцатое место в рейтинге
прозрачности 100 крупнейших городов Украины от международной
антикоррупционной организации Transparency International. По сравнению с
предыдущим исследованием, муниципалитет улучшил свой показатель и
поднялся на 46 позиций (Днепр запустил продажу мест под парковки
через
ProZorro,
–
Transparency
International
Ukraine
//
https://m.censor.net.ua/news/3083640/dnepr_zapustil_prodaju_mest_pod_parkov
ki_cherez_prozorro_transparency_international_ukraine. – 2018. – 30.08).

Першу
комплексну
оцінку
впровадження
інструментів
електронного урядування обласними державними адміністраціями та
органами місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей
провела Програма розвитку ООН в Україні.
При дослідженні було враховано перспективи реформування
адміністративно-територіального устрою. Тому до вибірки увійшли обласні
державні адміністрації, об’єднані територіальні громади та органи місцевого
самоврядування населених пунктів, які у перспективі стануть центрами ОТГ.
Оцінка проводилась у квітні-травні 2018 року.
Одна з основних цілей роботи – отримати базові показники розвитку
електронного урядування в регіоні.
Не менш важливим було привернути увагу цільових органів влади до
комплексного розвитку електронного урядування. Тому дослідження
необхідно було провести у першій половині року, щоби представники
органів влади сформували власне бачення електронного урядування до
формування програмних документів на наступний рік.
Для оцінки було обрано шість вимірів:
- організаційний потенціал та технічна інфраструктура;
- інформаційна наповненість офіційних веб-сайтів;
- використання інструментів електронної участі;
- доступ до публічної інформації у формі відкритих даних;
- доступ до адміністративних послуг в електронній формі;
Регіональні ініціативи
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- впровадження систем електронного документообігу.
За підсумками визначено, що у більшості органів місцевого
самоврядування Донецької та Луганської областей не визначено
відповідальних за розвиток електронного урядування. Заходи з розвитку
електронного урядування деякі цільові органи влади включали до програм
соціального та економічного розвитку. Проте, як правило, програмні або
розпорядчі документи з питань розвитку електронного урядування відсутні.
Тобто, органи місцевого самоврядування не мають комплексного бачення
щодо розвитку електронного урядування.
Органи місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей не
забезпечують достатнього оприлюднення інформації на власних сайтах.
Наприклад, більшість з них не публікують інформацію про комунальне
майно та із земельних питань, протоколи засідань комісій місцевої ради і
навіть інформацію про депутатів.
Є питання щодо доступності веб-контенту. Наприклад, 72 % сайтів
цільових органів місцевого самоврядування Донецької області на час
проведення оцінки не мали версії для осіб з вадами зору, майже половина –
не мали адаптованої мобільної версії сайту. Схожа ситуація і в Луганській
області.
Значні проблеми є і з доступом до публічної інформації у формі
відкритих даних та наданням адміністративних послуг в електронній формі.
А нерозвиненість систем електронного документообігу не дозволяє
переходити до безпаперового обміну документами.
Дослідження показало великі розбіжності між органами місцевого
самоврядування щодо використання електронних інструментів та організації
роботи з їх впровадження. Деякі з цільових органів влади мають повноцінні
системи електронного документообігу, надають можливість безготівкової
оплати проїзду в комунальному транспорті, розвивають системи
електронного голосування та ведуть он-лайн трансляції засідань місцевої
ради. Водночас, не всі органи місцевого самоврядування мають власний сайт
або веб-сторінку.
На час проведення оцінки приблизно третина цільових органів місцевого
самоврядування Донецької та Луганської областей розвивала або планувала
розвивати інструменти електронного урядування на місцевому рівні.
Результати дослідження стануть підґрунтям для подальшої підтримки
розвитку електронного урядування у східних областях України з боку
ПРООН.
Дослідження проведено за фінансової підтримки Європейського Союзу
(Електронне урядування у східних областях України: оцінка та
перспективи
розвитку
//
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/articles/2018/egov
_donetsk-luhansk.html. – 2018. – 23.08).
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Експертний погляд
Віктор Нестуля, директор програми інноваційних проектів
Transparency International Україна:
Ринок державних продажів – найбільш динамічна сфера розвитку
сьогодні. Але під час прозорих аукціонів неминучо трапляються
помилки, що стає приводом для суперечок. Які помилки найпоширеніші
і як виправляється система?
Як відомо, гарна система має замикатись отриманням зворотнього
звязку. Це дозволяє оцінити власні дії, зробити висновки та підвищити
ефективність. З ProZorro.Продажі ми від самого початку заклали такий
механізм у вигляді Комісії з розгляду скарг та пропозицій при ФГВФО (даліКомісія), куди входять представники фонду, ТІ Україна та проектного офісу
Прозорро.Продажі. Я коротко розповім чим займається Комісія, і які типові
помилки можна визначити вже сьогодні. Якщо покупці зможуть запобігти
наступанню на ті самі граблі, робота з державними аукціонами буде значно
ефективнішою.
Отже, пропоную вам Топ-5 помилок від Комісії з оскаржень.
Помилка №1. А ми не знали
Часто покупці ліняться дізнатись повну інформацію про лот до того, як
розпочати торги. Як результат, вони дізнаються все про лот вже після того,
як його купили. І відкривають для себе щось несподіване. Але відмовитись
від покупки ти вже не зможеш – бо втратиш гарантійний внесок.
Оскільки частина відомостей по кредиту відноситься до банківської
таємниці і захищена законом, у публічному доступі (в публічному паспорті
активу, в оголошенні на сайті) всіх деталей немає. Але ця інформація
доступна в кімнаті даних. Щоб її отримати необхідно лише підписати договір
про нерозголошення конфіденційної інформації, і власне відвідати цю
кімнату в банку, який продає лот, або, для певних дорогих лотів, онлайн.
Тобто ця інформація також доступна, але шляхом виконання певних дій.
Сюрпризи очікують на тих, хто лінується ці дії зробити.
Як запобігти: збирати дані про лот і оцінювати ризики – це
відповідальність покупця, тому варто вивчати деталі лоту всюди: в
оголошенні, в кімнаті даних і у всіх інших доступних джерелах даних.
Помилка №2. Платити боюсь
Є випадки, коли покупець не платить за лот, хоча і переміг в аукціоні. Бо
дізнався щось про лот, або побачив якісь перешкоди. Або ще чомусь – і тоді
втрачає гарантійний внесок.
Справа в тому, що гарантійний внесок покупця – це спосіб забезпечення
виконання покупцем всіх без виключення обов’язків з участі в аукціоні, а
також зобов’язань щодо підписання протоколу, оплати лоту та підписання
договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги. Це єдиний спосіб
Експертний погляд
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впливу на покупця. Тому немає різниці, що саме з ваших обов’язків ви не
виконуєте, гарантійний внесок у такому випадку вам не повернуть.
Як запобігти: уважно ознайомитись з актуальною версією Регламенту
роботи електронної торгової системи для відповідного аукціона
(«англійського» чи «голандського») на сайті в розділі «Порядок реалізації
активів» та ретельно виконувати власні обов’язки, незалежно від ситуації і
побоювань. В такому випадку ви зможете оскаржити несправедливі дії, але
якщо самі є порушником – то шансів не буде.
Помилка №3. Здригнулася рука
Не рідкими є випадки, коли покупці намагаються оскаржити власні дії.
Наприклад, ми не хотіли насправді зупинити голландський аукціон на цій
ціні, ми хотіли зупинити на нижчій. Просто рука здригнулася – вибачте. Що
ж, ви теж нас вибачте: якщо ви берете участь в аукціоні і від вашого
натискання кнопки залежить результат, то відповідайте і за дії.
Такі помилки неможливо пояснити діями третіх осіб, форс-мажорними
обставинами. Хтось поставив ціну у 7 млн грн замість 700 тис. грн – це ваша
помилка. Якщо ви вважаєте, що винна система чи майданчик – це легко
перевірити. Але хто вас змусив плутати нулі?
Як запобігти: готуйтесь до аукціону, визначаючи мінімально і
максимально прийнятну для вас ціну. І обирайте людей, які здатні витримати
нервову напругу аукціону. Для вашої ставки система виділяє хвилини, не
секунди, тому спокійно введіть сумму і ще раз перевірте.
Помилка №4. Хотів купити, а натомість погасив
Конкретний приклад: позичальник взяв участь в аукціоні з продажу
власного кредита, вказавши неправдиві дані під час реєстрації (зазначив, що
не є ані позичальником, ані майновим поручителем). В аукціоні він переміг,
але коли виявилося, що він намагався купити свій власний кредит, гроші
було зараховано в якості сплати за його кредитом.
Інша ситуація – коли позичальник попросив знайомого купити на
аукціоні свій кредит. Знайомий переміг в аукціоні, але оплату за лот зробив
сам позичальник, з власної банківської картки. Тому, як і в першому випадку,
гроші було зараховано в якості сплати за кредитом.
Як запобігти: чітко дотримуйтесь правил аукціону і не брешіть під час
заповнення даних – правда все одно відкриється. Перед участю в аукціоні
краще поспілкуйтесь з консультантом вашого майданчика, він підкаже
легкий і безопасний спосіб участі в аукціоні.
Помилка №5. Помилки реєстрації
Навіть, здавалося б, незначні неточності в оформленні можуть призвести
до печальних наслідків. Так, неточне вказання найменування/ПІБ покупця
(будь-яких даних при реєстрації на аукціон) може призвести до того, що він
втратить куплений лот, а ще й гарантійний внесок. Як не прикро, але правила
єдині для всіх.
Як запобігти: чітко прописуйте власні дані учасника – саме так, як
вказано в реєстраційних документах. Перевірте двічі.
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Попереду у нас – мала приватизація, оренда землі і продаж деревини.
Обсяги ростуть, додаються нові процедури, тому у комісії буде чимало
роботи. Але розуміння типових помилок і загальна збільшена увага до
правил допоможе отримати максимальну користь від прозорих продажів (Як
уникнути
помилок
у
держпродажах //
https://biz.nv.ua/ukr/experts/nestulya_vik/komisija-z-oskarzhen-jak-uniknutipomilok-u-derzhprodazhakh-2490921.html. – 2018. – 29.08).
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Блоги та соціальні мережі
Яника Мерило:
Крайне популярно на протяжении прошлых пару лет пугать именно
этими выражениями «ничего не делается», «даже если делается, давно надо
было», «и вообще все зрада» и дальше в этой лирике.
Я абсолютно не отрицаю, есть много, что не сделано, и есть много, что
можно было сделать быстрее, например в сфере технологий и (уже даже не
инноваций) впустить PayPal, определить законодательно статус блокчейна и
криптовалюты и т.д.
Но колонка не о зрадах, о них мне писать не интересно, о нем пишет все
медиа. Колонка о 10 крутых решениях, которые за 3 года запустили, и о
которых мы,наверное, даже не мечтали до 2015 года.
1. ПроЗорро
Думаю, слова лишние. На сегодня через ПроЗорро провели 2,2
миллионов закупок и примерная экономия 57.2 миллиардов. Для сравнения –
это в совокупности примерно 6 % бюджета Украины на этот год. И что бы не
говорили – до ПроЗорро мы почти не имели понятия о реальных затратах и
закупках. А ПроЗорро вместе с e-data и opendatabot – мощнейший
инструментарий для прозрачности.
2. iGov
Когда мы в 2015 году с Дмитрием Дубилетом и Дмитрием Шимкивым
запустили iGov мы понимали, что надо автоматизировать процессы и
исключать чиновников, но, наверное, даже не понимали на сколько оно
станет масштабным и будет жить своей жизнью благодаря волонтерам. На
сегодня к iGov подключены более 60 городов и только в прошлом году через
портал заказали более 600 000 услуг, а скоро в iGov будет и новый формат
Кабинета Жителя.
3. БанкИД
В 2015 году запустили BankID на Львовском портале жителей и сразу и
на iGov. На сегодня BankID – самый популярный метод электронной
идентификации и ею воспользовались уже миллионы, начиная с голосования
в проектах Бюджета Участия до заказывания услуг через iGov. А в 2017 году
наконец приняли и «закон MobilID и BankID».
4. OpenData
Только за пару лет Украина, спасибо Агентству электронного
правительства и международным программам TAPAS и EGAP, достойно
поднялась из ниоткуда на место в мировом рейтинге по открытым данным и
история успеха продолжается. А мировое 44 место мы делим с одной из
самых электронных стран – Эстонией. Например, из городов самое большое
количество открытых данных на портале Днепра, где 336 наборов данных и
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на национальном уровне создаются и популярные решения как opendatabot
или YouControl.
5. Электронная Медицина
Хотя реформа медицины и была сделана в спешке, на сегодня уже более
15 миллионов жителей подписали электронные декларации с врачами. Но
кроме деклараций начались и более масштабно и комплексно запускаться
решения электронной медицины: от записи к врачу до карты пациента, и
данные решения становятся уже не «преимуществом больших городов».
Днепр и Харьков пока единственные большие города, где можно во всех
амбулаториях записаться к врачу через интернет, но, например,
прогрессивные области, как Днепропетровская, помогают запускать решения
и в малых городах. Кто бы мог подумать, что в городе с населением в 29 000,
Першетравенске, 52 % жителей будет записываться к врачу через интернет, а
в Днепре за 1,5 года 42 % людей уже не будут стоять в живой очереди.
6. Электронный Билет
Наконец в 2017 году свершилось то, что должно было уже давно
произойти и был принят законопроект про электронный билет. В нашей
стране же система, что закон не разрешает, того нельзя. И города достаточно
быстро начали закупать и запускать свои решения электронного билета. При
этом, начиная от оплаты через QR-коды и банковские терминалы до
полноценных электронных билетов. Здорово, что присоединились и более
маленькие города, которым иногда быстрее и проще запускать такие
решения. А возможность оплатить банковской картой любого банка и
платежной системы, которую первыми запустили Днепр и ПриватБанк,
похвалила даже президент Эстонии, так как в Эстонии, например, такой
возможности нет. Идем шаг за шагом к созданию полноценных Электронных
Билетов с компенсацией льготных проездов перевозчикам.
7. ИД-картка
В 2016 году приняли закон о новом паспорте и начали выдавать
пластиковые паспорта нового образца. Когда на нем еще будет работать
электронная цифровая подпись, это будет реально удобный инструмент для
доступа к электронным услугам.
8. Бюджеты Участия
Кто бы думал бы еще в 2014 году, что часть, хотя бы маленькая, будет
распределятся жителями городов. На сегодня Бюджет Участия стал уже
почти обязательной частью городов и, например, в Киеве за проекты
проголосовали более 100 000 жителей.
9. Децентрализация Услуг
Да, конечно реестры МинЮста иногда «висят», но это реально большой
шаг – передать часть услуг и полномочий ЦНАП через предоставление
доступа к реестрам. Уже можно и электронно или через ЦНАП создать
предприятие, записаться в электронную очередь и получить справку о
несудимости через интернет или заказать паспорт в ЦНАП.
10. Реестры Жителей

Блоги та соціальні мережі

30

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

1 – 31 серпня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
Отдельно важно было передать полномочия городам о создании реестров
жителей, что позволяет постепенно отменить требование справки о составе
семьи, которая самая востребованная разными органами. Например, в Днепре
уже соцслужбы и часть коммунальных служб не имеют права требовать
справки у жителей, которые уже есть в реестре, а их уже почти 400 000.
Также это создаст возможность создать полноценный Кабинет Жителя и
упростить еще ряд услуг.
Это только маленькая часть сделанного за 3 года. Все зрада. Или таки
нет
(Реформы
нет
все
зрада
или
10
примеров
//
https://site.ua/jaanika.merilo/14857-reformy-net-vse-zrada-ili-10-primerov.
–
2018. – 13.08).

Jaanika Merilo:
Теперь и Жилсервис-2 (правый берег Днепра) не имеет право
требовать у жителей справки о составе семьи, если информация уже есть
в реестре жителей.
Так, шаг за шагом отменяем самую востребованную разными службами
справку для жителей Днепра.
Уже справку не имеют права требовать соцслужбы, Водоканал,
Жилсервис-2 и скоро и следующие коммунальные службы.
В реестр внесена информация 379 000 жителей и соцслужбы уже 39 700
раз сами запрашивали информацию, не «дергая» жителей.
Если информации нет еще в реестре, ее можно подать через ЭЦП и
портал iGov и повторную справку можно также заказать через iGov
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. – 13.08).
Jaanika Merilo:
338 наборов открытых данных!
Я уверена, что это продолжает быть самое большое или одно из самых
больших количеств открытых данных именно в формате open data,
опубликованных городами.
(Когда мы получили приз Open Data City Award было примерно 90.
Когда присоединились к Международной Харте 100+)
Постоянно публикуем новые данные также исходя от ваших запросов.
Например, теперь доступные не только .pdf формате и решения сессий и
исполкомов.
ПОЖАЛУЙСТА пользуйтесь и расскажите и нам примеры, как вы
использовали. Интересно не только публиковать, но и видеть от чего какая
польза.
Подавайте
запросы
через
анкету
на
первой
странице
портала https://opendata.dniprorada.gov.ua.
А если есть некачественные данные, пожалуйста голосуйте за качество
под набором или напишите Абрамова Анастасия (Если что, будем наказывать
ответственных)
Блоги та соціальні мережі
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(https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. – 12.08).
Jaanika Merilo:
Немного цифр и новостей с Электронного Днепра:
- 362 000 раз оплатили за проезд в общественном транспорте через QRкоды или банковской карткой через валидаторы
- информация 380 000 жителей Днепра в электронном регистре и они уже
не должны предоставлять справки о составе соцслцжбе, Водоканалу, скоро и
Жилсервису и продолжаем упрощать
- 36 400 соуслцжбы сами доставали справки с регистра и не дергали уже
жителей (а это по сути 110 000 визитов – заказать-забрать-отнести справку)
- 531 000 раз жители записывались к врачу через интернет (40 %+ всех
визитов)
Новостей
- Подачу проектов на бюджет Участия продлили до 26.8. (лето и отпуска)
- 15-16 сентября опять пройдет ТехФест, на котором в прошлом году
было 15 000 посетителей. Как новинка – Аллея Стартапов, где все крутые
стартапы смогут показать свой продукт
- Продолжается прием заявлений на конкурс стартапов при ОДА
BestInvest https://park.free-trade.net.
- Не этой неделе много менялись опытом с другими городами –
Николаев, Северодонецк, Львов, Марганец ид.. скоро будут новости и по
конкретике (https://www.facebook.com/jaanika.merilo. – 2018. – 11.08).
Блоги та соціальні мережі
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Державне агентство з питань електронного урядування України:
Вперше в Україні Головний сервісний центр МВС оприлюднив
відкриті дані про реєстрацію транспортних засобів на національному
порталі https://goo.gl/ejNw3T.
На основі відкритих даних Єдиного державного реєстру МВС стосовно
зареєстрованих транспортних засобів та їх власників створено онлайн сервіс
про першу реєстрацію авто, що надає змогу кожному громадянину
самостійно отримати інформацію про автомобільний ринок у кілька
кліків http://texty.org.ua/cars.
Вперше транспортний засіб потрапляє в даний реєстр після придбання та
реєстрації власником у територіальному сервісному центрі МВС. Далі в
реєстрі відображаються всі зміни, що відбуваються з автомобілем: зміна
власника, номерного знаку, здійснення переобладнання тощо. Сервіс на
основі відкритих даних не містить конфіденційної інформації, але при цьому
надає можливість ознайомитися з технічними характеристиками
зареєстрованих авто. Завдяки сервісу можна порівнювати дані щодо
реєстрації транспортних засобів за регіоном, датою випуску, маркою,
моделлю,
об’ємом
двигуна,
типом
палива
та
кольором
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 28.08).
Державне агентство з питань електронного урядування України:
Державне агентство з питань електронного урядування України
розробило вимоги до форматів даних електронного документообігу в
органах держаної влади, врахувавши кращі європейські стандарти.
Агентство вважає за доцільне використання європейського стандарту ETSI
EN 319 162 ASiC (Associated Signature Containers) Baseline Profile.
Електронний документ нового формату міститиме як безпосередньо
текст документів, так і електронні підписи всіх відомств і установ, що брали
участь у його створенні. Перехід на цей стандарт дасть змогу уніфікувати
формат електронних документів, спростити документообіг між відомствами
та розпочати впровадження державного електронного архіву.
Крім того, таким чином українські установи та відомства зможуть
розширити свою транскордонну взаємодію. Зокрема, документи від
європейських партнерів не потребуватимуть роздрукування, як це робиться
зараз. Також українська сторона зможе використовувати електронний
цифровий підпис для візування європейських документів (ЕЦП у форматі, що
застосовується у Європі).
Державне агентство з питань електронного урядування України
запрошує громадськість до обговорення проекту відповідного наказу.
Коментарі та пропозиції Агентство приймає до 29 серпня 2018 року.
Блоги та соціальні мережі
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Текст документу міститься за посиланням: https://www.e.gov.ua/…/prozatverdzhennya-vymog-do-formativ…

(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf. –
2018. – 22.08).

Блоги та соціальні мережі
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Інфографіка
За матеріалами Finance.UA:
Відкриті дані – це інформація, яка доступна кожному і яку можна
вільно поширювати, пославшись на джерело. До категорії відкритих
даних не належить персональна інформація про людей, а також деякі
державні дані, які засекречені з міркувань національної безпеки.
У процесі роботи будь-якого державного органу і окремої установи
обов’язково виникає «слід» у вигляді звітів, чеків, договорів. Сьогодні вся ця
інформація може бути збережена в цифровому вигляді і відкрита для доступу
всім зацікавленим. Згодом ці дані можна використовувати для створення
сервісів, які полегшать роботу державних органів, спростять ведення бізнесу
або допоможуть громадськості контролювати роботу держапарату – в тому
числі боротися з корупцією.
Робота над впровадженням концепції відкритих даних в Україні
почалася в 2011 році, коли Верховна Рада прийняла Закон «Про доступ до
публічної інформації». Цей акт дозволяє безоплатно отримати доступ до
публічної інформації, відправивши запит відповідній державній установі.
Наступним важливим кроком на шляху до прозорості публічної інформації
стало приєднання України до Хартії відкритих даних в 2016 році.
Відповідальним за імплементацію принципів Хартії є Державне агентство з
питань електронного урядування.

Інфографіка
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Єдиний державний веб-портал відкритих даних
У 2015 році Державне агентство з питань електронного уряду спільно з
громадською організацією SocialBoost запустили Єдиний державний вебпортал відкритих даних. За кілька років він перетворився з порівняно
невеликої колекції публічних наборів даних на головне джерело інформації,
що публікується державними органами влади. Станом на квітень 2018 на
порталі оприлюднено понад 35 тисяч наборів даних від понад 2000 установ.
Розподіл наборів даних на порталі по галузях наведено на графіку нижче.

Інфографіка
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Джерело: звіт TAPAS (проекту «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та
послуги») «Економічний потенціал відкритих даних для України»

Відкриті дані працюють
Щоб було простіше зрозуміти, як open data робить інформацію для
суспільства більш прозорою, варто розглянути конкретних приклад – єдиний
державний реєстр юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
У реєстрі на Єдиному держпорталі відкритих даних розміщена
інформація про бенефіціарів всіх українських компаній. Простий доступ до
цих даних допомагає відстежувати і боротися з корупційними схемами в
тендерах, ухиленням від сплати податків та іншими порушеннями.
Ще один яскравий приклад використання відкритих даних – перший в
Європі безкоштовний реєстр національних громадських діячів pep.org.ua. Це
онлайн-інструмент
для
контролю
за
фінансовими
операціями
держслужбовців.
Дар’я Калинюк, виконавчий директор «Центру протідії Корупції»:
«Ідея створення такого реєстру виникла ще в 2011-2012 роках, коли ми
були обурені безкарністю вищих державних службовців і шоковані
загальновідомими фактами про їхні корупційні схеми. Найбільше ми були
здивовані, що ці корупційні схеми можна було проводити через міжнародні
банки. Наприклад, рахунки Олександра Януковича без проблем
обслуговувалися в банках Швейцарії і Німеччини. Швейцарські та німецькі
банки обслуговували рахунки цих «контор» з грошима сумнівного
походження, хоча обслуговування таких компаній і таких капіталів є прямим
порушенням міжнародних правових стандартів протидії відмиванню грошей.
Інфографіка
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Ці стандарти говорять, що банки і фінансові установи повинні перевіряти
клієнтів перед відкриттям рахунку, тобто визначити, яка фізична особа
реально стоїть за юридичною особою. І після того, як банк ідентифікував
фізичну особу, він повинен перевірити корупційний ризик. Якщо фізична
особа є публічною, тобто вищим державним діячем або його близьким
родичем, близьким соратником, то банк ставить «червоний знак» в профайлі
клієнта, що говорить про підвищений ризик. Потім банк має перевірити
джерела надходження доходів для цього клієнта. Якщо є сумнів, що гроші
можуть бути корупційного або злочинного походження, то це привід, щоб
повідомити фінансовій розвідці про наявність ознак відмивання грошей.
Підозра про корупційне походження капіталу передається банками
державному органу і стає основою для початку кримінального провадження.
Однак раніше іноземні банки уникали необхідності впроваджувати
стандарт, посилаючись на відсутність бази даних українських громадських
діячів. Саме тому ми вирішили, що мусимо створити реєстр громадських
діячів України. Реєстр доступний українською та англійською мовами, і в
першу чергу спрямований на іноземні фінансові установи», – пояснює
Калинюк.
Як стартапи використовують відкриті дані
Стартапи або підрозділи великих компаній все частіше створюють
продукти і сервіси на основі open data, що сприяє розвитку громадянського
суспільства, бізнес-середовища та боротьби з корупцією. Одним з найбільших
гравців в цій сфері є 1991 Open Data Incubator – перший український
некомерційний інкубатор для стартапів на основі open і big data.
«Інкубатор» – один з організаторів національного конкурсу для
стартапів, які створюють рішення на основі відкритих даних, Open Data
Challenge. Це не просто хакатон або змагання, але певна екосистема,
всередині якої створюються стійкі рішення, покликані вирішувати суспільні
проблеми. Випускники програми Open Data Challenge – інноваційні проекти,
які мають значний потенціал для здійснення змін у суспільному, діловому та
державному житті країни», – коментує Денис Гурський, СЕО 1991 Open Data
Incubator і засновник технологічної громадської IT-організації SocialBoost.
Для прикладу звернемо увагу на два стартапи-випускники, які вже
сьогодні роблять внесок у розвиток інфраструктури для використання
відкритих даних в Україні.
YouControl – це онлайн-система перевірки компаній в Україні. Сервіс
збирає інформацію з 50 відкритих реєстрів та аналізує, чи є фактори
підвищеного ризику при роботі з цим контрагентом. До показників, які
перевіряє система YouControl, належать: наявність юридичного статусу,
статус банкрута, широкий перелік зареєстрованих видів діяльності,
податковий борг, наявність санкцій та інші.

Інфографіка
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Сервіс складає досьє про компанію, яку необхідно перевірити, що
включає в себе інформацію про фінансовий стан бізнесу, зв’язки з іншими
організаціями, податки, наявні ліцензії.

Система дозволяє підписатися на автоматичну перевірку контрагента,
щоб отримувати на пошту лист, коли змінюється один з параметрів у
відкритих реєстрах.

Інфографіка
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«OpenMarket вугілля» – онлайн-аукціон для продажу вугілля, що
відкриває доступ на ринок всім бажаючим. Мета проекту – усунути існуючі
корупційні ризики при формуванні ціни на вугілля. Цей онлайн-інструмент
показує, як формується ціна під час торгів, що робить весь процес більш
прозорим. Сервіс також відкриває дані для всіх учасників ринку: показники
обсягів продажів, ціни і попит на вугілля.

Говорячи простою мовою, сервіс показує, яким чином формуються
тарифи на тепло. Опалення дорожчає часто саме тому, що в ланцюжку
поставки вугілля багато грошей осідає у посередників, тобто у тих, хто купує
вугілля у державних шахт і перепродує. Інструмент «OpenMarket вугілля»,
який розробила команда СЕТАМ, допомагає побачити в ланцюжку «зайві
ланки».
Блокчейном по корупції
Блокчейн – це розподілений реєстр даних, копії якого зберігаються на
комп’ютерах багатьох користувачів по всьому світу. Тобто його не може
контролювати одна людина або невелика група людей. Щоб внести або
змінити дані в реєстрі, потрібно пройти ідентифікацію персонального
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цифрового підпису, а всі зміни можна буде відстежити. Кожен користувач
може в будь-який момент отримати доступ до інформації, записаної в реєстрі.
У блокчейні може зберігатися будь-яка інформація, але в контексті
боротьби з корупцією нас цікавлять записи про деталі платіжних операцій,
чеки, кошториси, процеси проведення тендерів, договори і акти. Технологія
дозволяє переконатися, що записи не були навмисно або помилково змінені.
Це означає: що потрапило в блокчейн, те залишилося в записах назавжди. Не
можна переписати інформацію «заднім числом» або видалити її, тому
блокчейн – це технологія, на яку покладають багато надій у справі побудови
електронної демократії.
На базі блокчейну можна створити і реєстр корупційних прецедентів.
Позаяк видалити інформацію з блокчейн-мережі не можна, то
держслужбовець, який «замарав» репутацію, не зможе знову влаштуватися на
роботу в державні органи.
Якщо говорити про практичне впровадження в Україні, варто відзначити
партнерство уряду і компанії Bitfury. Меморандум про співпрацю підписали в
2017 році. Bitfury – міжнародна компанія, яка є світовим лідером в
імплементації блокчейн-рішень.
Зараз фахівці працюють над тим, щоб перевести на технологію блокчейн
земельний кадастр. Планується, що аукціони з оренди державних земель
будуть здійснюватися в онлайн-режимі на блокчейні. Восени запускається
пілотний проект з оренди земель геокадастру на платформі Prozorro.Sale, яку
ми розглянемо нижче.
Ще одна сфера, в якій відкриті дані допомагають боротися з корупцією, –
держзакупівлі. Розглянемо кілька рішень, які працюють в Україні вже
сьогодні.
Prozorro для прозорих тендерів
Система Prozorro, що працює з 2015 року, робить державні закупівлі
ефективнішими завдяки відкритим тендерам. За даними TAPAS, публікація
відкритих даних в рамках реформи державних закупівель знизила рівень
корупції і привела до збільшення економії в держсекторі. В результаті
реформи зросла кількість постачальників, що беруть участь у тендерах. Тому
органи, які здійснюють закупівлі, можуть залучати більше учасників до
тендеру, що приводить до посилення конкуренції і знижує ціни. Компаніям, у
свою чергу, стало легше знаходити потенційних покупців.
Закупівлі стали більш прозорими для громадськості, що дає можливість
активістам, громадським організаціям і журналістам відстежувати процес
укладання угод. Система Prozorro вже заощадила для країни мільярди
гривень, причому динаміка зростання обсягу зекономлених грошей зростає з
кожним роком.
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Prozorro.Sale – це платформа, на якій реалізується майно
неплатоспроможних банків, державних і комунальних підприємств по всій
Україні. Електронна торговельна система складається з двох рівнів:
центральної бази даних і комерційних майданчиків, які до неї підключаються.
У
червні
2016
року
був
укладений меморандум
між МЕРТ, НБУ, ФГВФО і «Transparency International Україна», і вже в
жовтні того ж року команда продемонструвала перший публічний тест
працюючої системи. 31 жовтня 2016 року в системі Prozorro.Sale з’явився
перший лот. Сьогодні активи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
реалізуються виключно через ProZorro.Sale.
Незважаючи на те, що проект поки що перебуває на стадії пілотного,
система вже отримала міжнародне визнання. У червні 2017 року в Індії
проект отримав звання одного з найкращих антикорупційних стартапів світу
за версією конкурсу CitiT4I-Challenge. У 2018 році сервіс Prozorro.Sale
отримав антикорупційну нагороду від C5 Accelerate і USA Institute of Peace в
рамках конкурсу «The Shield in the Cloud Innovation Challenge».
Get-To-Tender – інструмент для публічних закупівель
Команда ProZorro представила на конкурсі Open Data Challenge-2018
проект Get-To-Tender. Сервіс допоможе бізнесу знаходити оптимальні
тендери. Сучасні IT-технології дозволяють обробляти безліч факторів, які
впливають на вибір тендеру, тому розробники проекту вирішили
автоматизувати процес аналізу і вибору. Сервіс зробить процес державних
закупівель більш ефективним для покупця і продавця. Функціонал Get-ToTender буде реалізований на базі сайту prozorro.gov.ua.
Проект пройшов у фінал конкурсу Open Data Challenge. Про переможців
конкурсу ми дізнаємося в вересні в рамках заходу Open Data Forum-2018.
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Електронні державні послуги – це форма взаємодії держави та
громадян через інтернет. Завдяки реалізації електронних послуг більше не
потрібно стояти в чергах, займатися паперовою тяганиною і вислуховувати
натяки на хабар для прискорення процесу. Сьогодні близько сотні державних
послуг в Україні доступні онлайн. У числі доступних електронних
держпослуг – подача заяви в РАГС, оформлення субсидії онлайн, запис в
чергу в лікарню, отримання допомоги при народженні дитини, виписка
довідки про несудимість.

Нововведення також полегшили життя бізнесу. Тепер можна онлайн
зареєструвати бізнес, нерухомість, фізичну особу-підприємця (ФОП),
отримати довідки та виписки з державних реєстрів, сплатити судовий збір.
Завдяки тому, що багато державних послуг можна отримати через
інтернет, ризик вимагання хабара зникає автоматично.
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Завдяки ініціативам державних органів, некомерційних організацій,
відповідального бізнесу та інноваційних стартапів боротьба з корупцією стала
набагато ефективнішою. Звичайно, попереду ще дуже багато роботи. Але
якщо озирнутися на вже виконану роботу, на світове визнання розроблених в
Україні сервісів і обсяг зекономлених грошей – можна сказати, що українське
суспільство зможе побороти корупцію. Це стане можливим завдяки спільній
роботі – ще більш відкритій, більш старанній і більш відповідальній (Як
сучасні
IT-рішення
допомагають
боротися
з
корупцією
//
https://news.finance.ua/ua/news/-/431502/yak-suchasni-it-rishennyadopomagayut-borotysya-z-koruptsiyeyu. – 2018. – 02.08).
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Зарубіжний досвід
По данным ООН, в городах уже сегодня проживает половина
человечества.
По оценкам специалистов, в ближайшие годы эта цифра только
увеличится. Растет и потребность в эффективном и устойчивом развитии
городских центров. И открытые данные играют немаловажную роль в
создании «умных городов», к тому же развитие инфраструктуры
позволяет собирать все больше данных в реальном времени.
Транспортная система
Житель Монтевидео не смог разобраться в схеме движения автобусов и,
используя открытые данные, самостоятельно создал приложение для
пассажиров общественного транспорта GxBus.
Другой пример – проект OpenTransportNet, в рамках которого в разных
городах было запущено несколько пилотных программ. В Антверпене
приложение сообщает о дорожных работах и инцидентах, затрудняющих
передвижение транспорта.
Новые технологии – дроны – начинают применять для охраны
общественной безопасности и безопасности на дорогах в рамках инициативы
UnmannedTrafficManagement, запущенной Департаментом транспорта
Канзаса.
При сотрудничестве с AirMap эта инициатива должна ускорить помощь
при ЧС и сделать более эффективной работу служб спасения.
Туризм
В рамках проекта CitySDK было разработано пилотное приложение,
которое в реальном времени сообщает о наплыве посетителей и предлагает
туристам альтернативные достопримечательности.
Другой проект – OpenCities – также собирает идеи и ищет решения
наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются туристы.
При помощи CheckMyBarangay граждане получат доступ к данным о
бюджете и планах местного руководства, и смогут проверить, что было
улучшено за счет их налогов.
В Евросоюзе открытым данным уделяется большое значение, что
хорошо видно на примере платформы UrbanData, созданной Европейской
комиссией. На карте можно увидеть самые разные данные: о демографии,
развитии городов, экономике, транспортной системе, экологии и погоде.
Решение социальных проблем
Открытые данные также помогают создавать «умные города» для людей
с ограниченными возможностями. К примеру, проект SmartCitiesforAll.
Мониторингу климата посвящен проект BaltimoreOpenAir, измеряющий
температуру, влажность, содержание озона и двуокиси азота для снижения
загрязнения воздуха.
Зарубіжний досвід

47

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

1 – 31 серпня 2018 року

Функциональная совместимость «умных городов»
Одной из главных проблем «умных городов» является функциональная
совместимость, поскольку множество систем должны работать сообща. Для
совместимости необходим общий «язык», такой как Open311 –
коммуникационный стандарт, использующийся в более чем 30 городах по
всему миру (Роль открытых данных в создании «умных городов» //
http://open.gov.ru/infopotok/5517757. – 2018. – 27.08).
Министры стран G20 одобрили декларацию, отражающую
приверженность группы продвижению политики и действий, которые
ускоряют цифровые преобразования. Соответствующий документ был
принят по итогам прошедшей 23-24 августа в аргентинской Сальте встречи
министров и опубликован в пятницу на сайте организации.
Всего в мероприятии приняли участие более 30 делегаций, как из стран
– членов G20, так и из стран, не входящих в «двадцатку» (Чили, Нидерланды,
Сингапур и Испания). Участниками встречи также стали представители
крупнейших международных организаций – Конференции ООН по торговле
и развитию (ЮНКТАД), Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного
банка и Международного союза электросвязи.
В итоговом документе содержатся предложения по сокращению
цифрового гендерного неравенства, трансформации правительств,
измерению цифровой экономики и ускорению развития цифровой
инфраструктуры.
В декларации цифровизация признана мощным стимулом для всеобщего
экономического роста. Документ призывает страны G20 лучше понять новые
бизнес-модели, чтобы ускорить цифровую экономику. Перечислены также
требования к процветающей цифровой экономике – это, в частности,
эффективная и высококачественная инфраструктура и среда, которая
поддерживает инновации и даѐт им правовое обеспечение, а также
способствует свободному распространению информации, знаний и идей.
По мнению авторов документа, во многих странах цифровой гендерный
разрыв остаѐтся большим. Страны G20 имеют возможность осуществлять
политику и действия, которые ускоряют полную интеграцию женщин в
цифровую экономику.
В документе говорится об общей цели G20 обеспечить всеобщий доступ
к Интернету для всего человечества к 2025 году. Декларация описывает
универсальную связь как мощный инструмент обеспечения инклюзивного
(здесь: обеспечивающего участие всех слоѐв населения в экономике. – ред.)
роста и устойчивого развития.
Цифровое правительство рассматривается в документе как гибкий,
инновационный,
интегрированный
и
основанный
на
данных
государственный сектор, который вносит решающий вклад в развитие
цифровой экономики.
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В документе также говорится о проблемах цифровых технологий для
повышения производительности и подчеркивается важность поддержки
предпринимателей, малого и среднего бизнеса (Татьяна Костылева
Опубликована декларация G20 по развитию цифровых экономик // http://drussia.ru/opublikovana-deklaratsiya-g20-po-razvitiyu-tsifrovyh-ekonomik.html.
– 2018. – 27.08).

Вторую неделю у абонентов национального оператора Белтелеком
наблюдаются сложности с использованием инновационной услуги,
которая должна стать фундаментом для запуска национальной системы
по автоматизированному сбору данных расхода энергоресурсов.
Абоненты, которые решились установить новую систему вот уже вторую
неделю не могут воспользоваться услугой и получить квалифицированную
техническую поддержку.
Несколько лет назад при запуске услуги «умный» дом национальный
оператор позиционировал ее, как передовое решение, которое изменит рынок
страны и позволит внедрить в Беларуси новые технологии и подходы к
реализации энергоэффективности. В частности, устройства, которые сейчас
управляют датчиками «умного» дома должны были научиться собирать
информацию со счетчиков тепла и электроэнергии и отправлять их напрямую
к поставщику энергии. Таким образом можно было существенно усилить
контроль за расходом энергии и уменьшить количество неплатежей за ее
использование.
Правда, пока национальный проект ограничивается только датчиками
внутри квартир белорусов, которые сообщают об открытых дверях,
движении и протечках воды. При этом операторы похоже не намерен
вкладывать значительные средства в развитие проекта. По крайней мере
функциональность «умного» дома за последние года не изменилась, а
мобильное приложение вообще не адаптировано под новые смартфоны.
При этом белорусский госоператор, как оказалось, лишен возможности
эффективной технической поддержки новой услуги. Сбои, которые массово
наблюдались пользователями «умного» дома пришлось решать через работы
на глобальной платформе спустя несколько дней после их появления. При
этом отдельные абоненты до сих пор не могут пользоваться услугой, хотя
оператор взимает за это деньги. Попытки исправить ситуацию демонстрирую
зависимость национального оператора от производителя оборудования. Как
отмечают администраторы Белтелекома в разговоре с клиентами, подрядчик
позволяет себе «не брать трубку» и проводить работы по устранению сбоев
«достаточно долго».
Больше 10 дней предпринимаются попытки восстановить систему,
которая должна стать гордостью Беларуси и продемонстрировать ее
техническое развитие. Абонентам, которые настаивают на ускорении работ
оператор блокирует доступ к системе, после чего при попытке подключиться
«Белтелеком» предлагает «пополнить баланс» (В Беларуси у абонентов
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Белтелеком перестал работать «умный» дом // https://digital.report/vbelarusi-u-abonentov-beltelekom-perestal-rabotat-umnyiy-dom. – 2018. – 23.08).

В компании EveryAction провели исследование, результаты
которого показали, что половина НКО не знает, как данные могут
влиять на их работу.
Вместе с тем, наука о данных обладает огромным потенциалом для
оптимизации деятельности, а также помогает организациям принимать
хорошо обоснованные решения.
НКО и благотворительные общества могут использовать открытые
данные следующим образом:
Маркетинг и сбор средств
Некоммерческие организации обладают огромными базами данных, при
помощи которых они могут создать статистические модели, способные
оптимизировать сбор средств.
К примеру, AmnestyInternational использует моделирование сегментации
и прогнозирования для идентификации правильных целевых групп и
создания более совершенной маркетинговой стратегии.
Анализ данных помогает НКО идентифицировать и выделить спонсоров
на основе различных факторов, при помощи чего они могут сделать свои
усилия по сбору средств более эффективными.
Мониторинг и имплементация специальной деятельности
Наука о данных может помочь НКО точно оценивать результаты
деятельности. Анализ данных и визуализация также может помочь в
отслеживании процессов в режиме реального времени в период ЧС.
К примеру, компания по производству программного обеспечения Qlik
предоставляет инструменты для анализа данных, которые можно
использовать для лучшего понимания ситуации и принятия более
эффективных решений.
Компания уже предоставляла данные для решения кризисов и
содействия в оказании помощи по время землетрясения в Непале, для
предотвращения распространения вируса Эболы в Западной Африке.
А Университет Чикаго разработал программу DataScienceforSocialGood,
в рамках которой специалисты тренируют стипендиатов для работы в
социальноориентированных проектах на основе данных.
Оптимизация ресурсов
Индийский фонд AkshayaPatra использует большие данные для того,
чтобы определить экономически эффективный способ доставки школьных
обедов в правительственные школы по всей стране.
Открытые
данные
обладают
огромным
потенциалом
для
правительственных и некоммерческих организаций любого масштаба.
Остается только проблема нехватки экспертов в этой области. Процессы
часто бюрократизированы, а спонсорской помощи может не хватать для
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найма полноценной команды для анализа даннях (Открытые данные и
развитие НКО // http://open.gov.ru/infopotok/5517755. – 2018. – 22.08).

Исполнительная власть и региональные администрации в
Белоруссии получат доступ к базе данных о «трудоспособных гражданах,
не занятых в экономике», с 1 ноября 2018 года.
Создание такой базы данных предусмотрено постановленим Совета
министров Республики Беларусь от 31 марта 2018 г. № 239 «Об утверждении
Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в
экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан,
не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях
государственных органов и организаций»
Цель создания базы данных о «трудоспособных граждан, не занятых в
экономике», в постановлении не объясняется.
С 2015 года в стране действует президентский декрет «О
предупреждении социального иждивенчества».
Запись базы данных состоит из следующих полей:
идентификационный номер;
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском
языке;
дата рождения;
пол;
гражданство;
данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания);
вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность.
Владельцем БД определено министерство труда и социальной защиты, а
оператором, обеспечивающим создание и сопровождение базы данных при еѐ
формировании и ведении, – государственное учреждение «Центр
информационных технологий министерства труда и социальной защиты
Республики
Беларусь».
Оказанием
электронных
услуг
ОАИС
(общегосударственной автоматизированной информационной системы)
занимается республиканское унитарное предприятие «Национальный центр
электронных услуг» (НЦЭУ). Постановлением Совета Министров
31.05.2012 №509 определены перечни потребителей, с которыми возможно
заключение договоров на оказание электронных услуг ОАИС.
С помощью ОАИС, в частности, должны передаваться списки
идентификационных номеров, другие персональные данные для
формирования базы не занятых в экономике (ранее сообщалось, что она
будет доступна с 1 сентября), а также предоставление с помощью ОАИС
доступа к этой базе (услуга доступна с 1 ноября).
Услуга по передаче списков данных для составления базы доступна
госорганам и другим организациям (министерства, «Белгосстрах»,
творческие союзы, частные учреждения образования, облисполкомы и
Минский горисполком, другие госорганы). Потребители услуги по
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предоставлению доступа к базе данных о незанятых в экономике – местные
исполнительные
и
распорядительные
органы
(облисполкомы
и
Мингорисполком, гор-, рай-, сель- и поселковые исполкомы, администрации
районов в городах). Полный список госорганов представлен на сайте НЦЭУ
(В Белоруссии осенью заработает база данных о «не занятых в
экономике» – постановление Совмина // http://d-russia.ru/v-belorussiiosenyu-zarabotaet-baza-dannyh-o-ne-zanyatyh-v-ekonomike-postanovleniesovmina.html. – 2018. – 21.08).

Недавно пограничные службы республики Беларусь перешли на
электронную форму регистрации пропусков.
«В будущем мы планируем отказаться от пропусков на бумажных
носителях и перевести эти административные процедуры в электронный вид.
Работаем над упрощением порядка пребывания в погранзоне, в частности,
над расширением перечня документов на право нахождения на режимной
территории для граждан Беларуси и над изменением порядка транзита. Мы
планируем добавить к перечню водительское, служебное удостоверения,
военный билет и некоторые другие», – отметил председатель
Госпогранкомитета.
Также власти планируют предусмотреть транзит к исключенным из
пограничной зоны санаториям и другим местам массового отдыха без
получения пропусков (Белоруссия продолжает плановую модернизацию
системы госуправления // http://open.gov.ru/infopotok/5517747. – 2018. –
20.08).
Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий
принятую при Бараке Обаме секретную директиву Presidential Policy
Directive
20,
описывающую
бюрократическую
процедуру,
предшествующую применению Штатами кибероружия против
противников.
Хотя Presidential Policy Directive 20 засекречена, еѐ содержание стало
известно общественности в 2013 году благодаря Эдварду Сноудену.
Пока неясно, подготовила ли администрация Трампа новый документ
взамен отмененной директивы – источники издания отказались отвечать на
этот вопрос, ссылаясь на секретность. Один из них, однако, описал решение
президента как «наступательный шаг вперѐд», призванный поддержать
военные операции, ограничить иностранное влияние на ход виборов в США
и пресечь воровство интеллектуальной собственности угрозой более
мощного ответного удара.
Издание пишет, что советник по нацбезопасности Джон Болтон (John
Bolton) предпринимал шаги к отмене директивы с начала своего прихода на
должность в апреле. Критики обамовской директивы рассматривают еѐ как
препятствие к быстрому и действенному ответу на кибератаки, поскольку,
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согласно документу, в планирование киберопераций включено слишком
много федеральных агентств.
Подготовительная работа к отмене Presidential Policy Directive 20 велась
заранее. Так, в начале августа вице-президент Майк Пенс (Mike
Pence) заявил, что Обама оставил «в наследство» Трампу киберкризис, и
пообещал, что новая администрация защитит народ США от кибератак.
В августе 2017 Трамп повысил статус киберкомандования США, чтобы
стимулировать развитие кибероружия – «для предотвращения нападений и
наказания злоумышленников». Киберкомандование, предназначенное для
управления боевыми операциями в киберпространстве, поднялось на тот же
иерархический уровень военной организации США, что и объединѐнное
командование вооружѐнных сил (Unified Combatant Command).
В мае 2018 министерство внутренней безопасности США (Department of
Homeland Security, DHS) опубликовало киберстратегию, описывающую пять
«столпов»
управления
рисками
кибербезопасности:
понимание
прогрессирующей природы угроз со стороны других стран и частных лиц;
защита федеральных сетей и секторов критической инфраструктуры;
противодействие
транснациональным
криминальным
хакерским
группировкам; наказание государств за злонамеренные кибердействия;
продвижение в глобальном масштабе лучших практик кибербезопасности.
В июне на обсуждении ежегодного закона о национальной обороне на
2019 год сенаторы сообщили, что намерены «подтвердить полномочия главы
Минобороны на проведение военных действий и операций в
киберпространстве».
В конце июня комитет Палаты представителей США по иностранным
делам одобрил законопроект о «киберсдерживании» и ответе на
киберугрозы, который поможет «реагировать на осуществляемые под эгидой
[иностранного] государства кибердействия, направленные против США»,
законопроект
предписывает
президенту
определять
«игроков,
представляющих критическую киберугрозу», и заносить их в специальный
реестр.
В конце июля стало известно, что в Агентстве национальной
безопасности (АНБ) США создана специальная группа для противодействия
российским угрозам в киберпространстве (Вика Рябова Трамп отменил
бюрократические ограничения на боевые действия США в
киберпространстве // http://d-russia.ru/tramp-otmenil-byurokraticheskieogranicheniya-na-boevye-dejstviya-ssha-v-kiberprostranstve.html. – 2018. –
16.08).

Австралийские парламентарии разработали закон (Assistance and
Access Bill 2018), который предпишет технологическим компаниям
предоставлять
полиции
доступ
к
зашифрованным
данным
пользователей IT-сервисов в случае, если эта информация нужна для
борьбы с преступниками.
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Законопроект (ожидающий одобрения парламента) обязывает полицию
получать судебный ордер на доступ к закодированным данным и
устанавливает наказание для компаний за отказ сотрудничать с
правоохранительными органами: штраф до 10 миллионов австралийских
долларов для организаций; штраф в 50 тысяч австралийских долларов и
тюремный срок для физических лиц.
Правительство и полиция давно призывали принять меры для законного
декодирования зашифрованных сообщений в случае необходимости, пишет
издание. Однако пока неясно, как эти меры могут быть реализованы на
практике, учитывая, что сервисы, предлагающие сквозное (end-to-end)
шифрование, вроде мессенджера WhatsApp, сами не имеют возможности
прочесть зашифрованную переписку пользователей.
Австралийское правительство пресекает любые попытки создания
«чѐрных ходов» (back doors) в продуктах и оборудовании для использования
органами правопорядка, а также введения любых мер, ослабляющих защиту,
предоставляемую шифрованием.
Министр кибербезопасности Энгус Тэйлор (Angus Taylor):
«Мы верим, что шифрование жизненно необходимо для защиты
австралийцев.
Поэтому
законодательство
однозначно
запрещает
правоохранительным органам обращаться к представителям индустрии с
запросами ослабить их криптосистемы».
Вместо этого новый законопроект предлагает меры, которые должны
заставить компании либо предоставить доступ к конкретной информации,
либо помочь полиции в получении такого доступа. Помощь эта может
включать предоставление технических данных вроде инженерных
спецификаций устройства или сервиса; сотрудничество в доступе к
материалам на устройстве; или даже разработку или инсталляцию софта или
оборудования, способного добыть нужную полиции информацию. Опять же,
как подобное сотрудничество может работать на практике, остаѐтся неясным,
пишет издание.
Критики законопроекта указывают, что принуждение крупных
иностранных компаний к сотрудничеству само по себе проблематично (Вика
Рябова В Австралии подготовлен закон о праве полиции на доступ к
зашифрованной частной информации // http://d-russia.ru/v-avstraliipodgotovlen-zakon-o-prave-politsii-na-dostup-k-zashifrovannoj-chastnojinformatsii.html. – 2018. – 15.08).

Рынок разработки программного обеспечения сегодня постоянно
меняется. Приходят новые технологии, изменяются подходы к разработке,
тестируются новые инструменты. Сложно предположить, как может
изменится индустрия ПО через год или 10 лет, уйдут ли текущие языковые
инструментарии в прошлое или останутся на долгие годы. Мы спросили
экспертов, какие языки программирования наиболее актуальны сегодня
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и что необходимо учить разработчикам, чтобы эффективно работать
завтра.
Роман Друзягин, IT директор 404 Group:
Выбирая язык программирования, люди обычно допускают типичные
ошибки, особенно характерные при запуске проектов «с нуля» и стартапов.
Основные проблемы – неадекватная оценка кадрового рынка и текущей
тенденции в сфере языков программирования. Как правило, выбор
технологий доверяют нанятому тимлиду (ведущему разработчику, team
leader), СТО (техническому директору, Chief technology officer) или другому
специалисту. Несмотря на свой профессионализм, они далеко не всегда
руководствуются такими факторами, как экономическая целесообразность
для бизнеса, доступность кадров, популярность технологии. Очень часто их
выбор обуславливается личными преференциями и субъективными
ощущениями («интересно попробовать», «крутая технология», «в Google на
нѐм пишут» и др.), даже если задачу решает опытный специалист.
Прежде чем выбрать язык программирования, нужно определиться с
ответами на несколько основных вопросов. Какими компетенциями
обладают люди, работающие в компании? А для каких компетенций лучше
привлечь сторонних специалистов за адекватную плату? Каков тренд
развития выбранной технологии сейчас и в будущем?
Можно начать писать стартап и на Elixir/Erlang, но это очень дорогая и
«экзотическая» технология, которой владеет лишь небольшое количество
специалистов на рынке. Этот фактор нужно обязательно учитывать, чтобы в
будущем не получить множество проблем.
Выбор языка программирования также должен быть обусловлен
особенностями работы и возможностями компании. Например, компания с
большим штатом, стабильным доходом, свободными ресурсами и временем
может вложиться в технологии, которые завоевывают популярность или уже
очень популярны.
Сейчас к таким технологиям относятся языки вроде Go или
разнообразные деривативы и фреймворки от JavaScript ( Node.js, TypeScript,
Angular/Vue/React – все вперемешку, но общая идея, думаю, понятна). Это
позволит компании не иметь кадровых проблем с техническими
специалистами в ближайшие 3–5 лет, пока технология находится «на пике»
своего развития. В будущем такие программисты потенциально смогут
внести вклад в развитие сообщества и сделать что-то общественно полезное.
Позитивным опытом полезно поделиться на крупной конференции – это
приведѐт к росту кармы и технического имиджа.
Если компания маленькая, штат ограничен, доход нестабилен – лучше
брать проверенные «немодные» технологии, которые настолько устоялись,
что никуда в ближайший десяток, а то и сотню, лет не денутся. К ним
относятся PHP, Java, PL/SQL. Маленьким компаниям точно нет смысла
вкладываться в технологии, чей пик популярности уже пройден, например,
языки программирования Ruby или Python. Это стабильные технологии,
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которые не находятся на хайпе. Их использует определѐнное сообщество, но
большинство новых молодых специалистов эти языки не привлекают. Это
может показаться обидным тем специалистам, которые сейчас
профессионально или для души занимаются этой технологией. Но реалии
рынка таковы, что молодые специалисты с «горящими» глазами цепляются
за то, что сейчас в тренде. Кто-то из этого даже делает профессию – успевает
вскочить на следующий поезд и бросить одну технологию в угоду другой,
чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда. Для таких
специалистов программирование – не профессия, а призвание, а язык
программирования – не просто инструмент, а способ творческой реализации.
Профессионалы используют более прагматичный взгляд и выбирают
проверенные и стабильные технологии – C++, Java, PL/SQL, 1C, PHP. Все
они существуют и никуда в ближайшее время не уйдут.
Алексей Флоринский, заместитель генерального директора
компании SimbirSoft:
На данный момент на ИТ-рынке доминируют такие корпорации, как:
Microsoft, Oracle и Google. Соответственно преобладать будут те языки
программирования, которые продвигают эти корпорации. Oracle продвигает
Java, Microsoft – платформу .Net с языком C#. Java и C# можно назвать
колоссами, которых в обозримом будущее вряд ли кто-то сможет сдвинуть с
лидирующих позиций.
Google по большей части использует тот же Java, а также C и C++, но
при этом активно развивает свой язык программирования Go, который
изначально создавался для решения внутренних задач корпорации. У этого
языка, безусловно, есть свои преимущества, он займет свою нишу, но не
сможет обогнать основных игроков. Поэтому серьезного изменения
языкового набора в ближайшем будущем не будет.
Python, PHP, Java Script – за ними не стоят большие корпорации, но они
также плотно заняли свои ниши. Например, JavaScript – ему нет альтернатив
во Frontend разработке. Python занимает нишу в области научных
исследований и научного программирования, машинного обучения,
искусственного интеллекта – у него одна из самых широких экосистем,
огромная библиотека фреймворков, охватывает все области ИТ-индустрии.
PHP – строго специализирован и востребован в web-разработке.
Андрей Григоров, ведущий архитектор систем ДБО компании RStyle Softlab:
В каждом конкретном направлении разработки IT-систем есть языки и
платформы, которые занимают доминирующее положение. Особенно
интересно взглянуть на направления, охватывающие наибольшую аудиторию
пользователей. Одно из таких направлений – разработка мобильных
приложений. В 2018 году около 85 % смартфонов работают под управлением
операционной системы Android, где основным языком разработки является
Java. Однако гегемония Java в экосистеме Android в 2017 году была
нарушена. На конференции Google I/O компания Google объявила, что язык
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программирования Kotlin становится официальным поддерживаемым языком
для платформы Android наряду с Java. При этом часть сообщества
разработчиков полагает, что через некоторое время Google станет
поддерживать только Kotlin, хотя официально это не подтверждалось.
Следует отметить, что спустя год после анонса уже 4 % новых публикуемых
в Google Play приложений было разработано на Kotlin, при этом среди
популярных приложений доля значительно выше – более 15 % приложений
из top-500 созданы с использованием Kotlin. Учитывая, что всѐ большее
распространение получают концепции «mobile first» и «mobile only», Kotlin
выглядит перспективным для изучения языком, владение которым будет
конкурентным преимуществом программиста на рынке труда.
Если вы спросите меня: «Какие языки стоит знать сотрудникам
современных IT компаний?» – я сразу задумаюсь об инструментах
мобильной разработки.
В последние годы возрос интерес к системам искусственного
интеллекта. Так как многие распространѐнные библиотеки и фреймворки,
упрощающие создание систем искусственного интеллекта, разрабатывались
на языке Python, популярном в академической среде, рост популярности
Python не заставил себя ждать. В 2018 году в отчѐте портала «StackOverflow»
Python назван самым быстрорастущим языком программирования, который
разработчики называю основным.
Егор Овчинников, менеджер проектов в Seven Winds Studio:
Если вы спросите меня: «Какие языки стоит знать сотрудникам
современных IT компаний?» – я сразу задумаюсь об инструментах
мобильной разработки.
Kotlin получился настолько хорош, что Google включили его в Android
Studio. А помимо Android разработки, очень приятно иметь столь удобный и
полностью совместимый с, привычной нам, Java инструмент. Его код более
компактный, а функционал имеет некоторые вещи доступные Java только
при наличии плагинов.
Swift закономерно сменяет Objective-C, видевшего не одно поколение
разработчиков. Каждый год, в любой отрасли инструменты меняются и
адаптируются для реализации актуальных задач. Этот закон не оставляет в
стороне и iOS разработку награждая еѐ более удобным и простым в изучении
инструментом. В направлении iOS разработки мы тоже видим преимущество
компактности кода, а также повышение его читаемости, что позволяет
сократить время разработки, столь важное в наши дни.
Kotlin и Swift могут использоваться не только в клиентской разработке
мобильных проектов, но и в разработке серверных решений. Так, в нашей
студии, мы активно используем Kotlin взамен Java для реализации серверных
модулей проектов.
Отстраняясь от нативной разработки в сторону кроссплатформенной и
игровой, хочется упомянуть актуальную связку C# и Unity. C# обновляется
каждые два года, а Unity обновляет поддержку версии языка. Так же, не
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касаясь поддержки языка, Unity очень быстро развивается, расширяя
инструментарий каждые полгода.
Михаил Григорьев, доцент кафедры программной и системной
инженерии ТюмГУ:
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно оценить структуру индустрии в
ближайшем будущем.
Довольно большой сегмент рынка также останется за приложениями
уровня Enterprise. Сложные, комплексные решения разрабатываются,
дорабатываются
и
поддерживаются
на
универсальных
языках
программирования, таких как JAVA и С-подобных (C, C++, C#).
Традиционно эти языки программирования занимают лидирующие позиции в
рейтингах
популярности
языков
программирования
(https://www.tiobe.com/tiobe-index/). В ближайшее время распространение
этих языков программирования не претерпит особых изменений.
Высокую значимость, продиктованную ценностью данных, приобретают
языки программирования исследования данных и построения решений,
основанных на данных. К таким языкам относятся Python, R, SQL. Несмотря
на то, что язык программирования Python является универсальным, он
предоставляет широкие возможности в области машинного обучения. SQL
(включая различные диалекты) остается «рабочей лошадкой» работы с
данными, в будущем может несколько уступить позиции NoSQL-решениям.
R – язык программирования для статистической обработки данных, плотно
занял сегмент Data Mining. С поддержкой крупных software-корпораций язык
R выйдет на передовые позиции. Здесь же нельзя не упомянуть о
распределенных вычислениях. Очень активно захватывает разработчиков
язык программирования Elixir (http://elixir-lang.org/), дающий свободу в
реализации параллельного программирования. Еще один серьезный рынок –
это мобильные приложения. Сюда входит не только обывательский, ко и
корпоративный чаптер. В части платформ здесь два крупных игрока: iOS и
Android. Для iOS будет преобладать язык программирования SWIFT, а для
Android будет популярным молодой язык программирования Koltin, мощный
как JAVA, но более лаконичный и безопасный.
И, конечно же, Web-разработка! В ближайшем будущем здесь будет
продолжать властвовать JavaScript, хотя, возможно, он уступит несколько
позиций языкам программирования Elm (создание браузерных интерфейсов),
и Ruby с фреймворком Ruby On Rails (создание Web-приложений).
Чтобы быть в лидерах завтра IT-компании должны сегодня
инвестировать в эти языковые компетенции.
Как показывает практика, зачастую бизнес выбирает путь наименьшего
сопротивления.
Игорь Увкин, технический директор группы компаний «ХайТэк»:
Стоит отметить, что единого универсального языка программирования
не существует, по сути, все они являются проблемно-ориентированными.
Так, есть системные языки, прикладные, для быстрой разработки, для
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научно-исследовательской деятельности и т.д. Другими словами, язык – это
выразительное средство, инструмент, с помощью которого разработчики
могут решить ту или иную задачу.
Инвестиции в языковые компетенции, на мой взгляд, зависят, прежде
всего, от профиля компании. Как показывает практика, зачастую бизнес
выбирает путь наименьшего сопротивления. Например, если подавляющая
часть кодовой базы написана на C++, безусловно, целесообразно ее
поддерживать и двигаться дальше с этим кодом. Если, скажем, в организации
работают математики-исследователи, которые обладают компетенциями
работы на Python, то именно этот язык программирования станет
определяющим фактором.
Приведу пример из опыта нашей компании: мы работаем со
специализированными языками. В зависимости от направления разработки,
используется определенная группа языков. Скажем, средства системного
программирования базируются на языках C и C++, средства разработки
аппаратной части основаны на Verilog и VHDL, прикладной софт – на Java и
JavaScript. Последние, к тому же, являются средствами быстрой разработки
интерфейсных приложений. Семейство языков, используемое при разработке
мобильных приложений, определяется требованиями производителей
целевой платформы. Например, приложения для устройств на iOS, как
правило, пишутся на Swift, для гаджетов на Android – на Java и JavaScript.
Если говорить о сегодняшних трендах, то мы наблюдаем стремительное
развитие Python – на нем основано почти все в области машинного обучения
и нейронных сетей, популярность JavaScript сохраняется, а от C++ вряд ли
кто-то решит отказаться в ближайшей перспективе, поскольку у этого языка
огромная история. Еще одна тенденция касается снижения интереса к
языкам, на которых учились предыдущие поколения, таким, как например
Pascal.
Давать прогнозы на долгосрочную перспективу довольно сложно. На
мой взгляд, при разработке какой-то новой проблемной области
выразительные средства будут диктовать те, кто первыми напишут
существенную часть кодовой базы.
Среди языков для массового производства есть языки, которые
доминируют сейчас.
Алексей Зверев, руководитель проектов компании СКБ Контур:
Языки программирования служат разным целям. Есть специфические,
при помощи которых удобно решать какие-то узкоспециализированные
задачи. Такие языки очень популярны в своем сегменте, но они никогда не
станут доминировать – потому что есть языки, на которых делают массовые
продукты.
Так вот, в узких сегментах смена доминирующих языков – довольно
частое явление. Еще вчера все писали на Erlang, а сегодня перешли на F#
(пример из головы, может быть, он не имеет ничего общего с реальностью).
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Среди языков для массового производства есть языки, которые
доминируют сейчас. Каждый год (а иногда и каждый месяц) составляют
рейтинги самых популярных языков программирования в мире.
Традиционные лидеры: JavaScript, Java, Python, C#, C/C++. Скорее всего, в
ближайшем будущем топ языков не поменяется или поменяется
незначительно: просто потому что на этих языках уже очень много всего
написано и резко перевести поддержку этих продуктов на другие языки
будет очень непросто.
С другой стороны, язык может резко набрать популярность: например,
еще лет десять назад Python не был в топе.
IT-компании должны вкладываться в то, чтобы у студентов был навык
«быстро осваивать новые языки программирования». Например, во время
учебы студент должен попробовать штук пять разных языков, а лучше еще
больше. Потому что никто не может предсказать, какие технологии появятся
послезавтра, нужно быть готовыми к их освоению.
Разработчики уже научились обходить эти запреты…
Дмитрий Хайретдинов, разработчик:
«Мне кажется, что будут востребованы те языки, в которые
вкладываются крупные IT-компании вроде Apple. К примеру, C#. Пока
Microsoft будет вкладывать ресурсы, создавать новые инструменты для
работы со своим языком (вроде недавно анонсированного IntelliCode) он
будет идти вперед и развиваться.
Аналогично с Java. Язык производительный, формальный, его любят
предприятия, и при этом он достаточно простой. По крайне мере настолько,
чтобы команда любого уровня могла писать на нем back-end. Добавьте к
этому гигантское сообщество и станет понятно, что Java еще надолго
останется на рынке язык никуда не уйдет.
Что касается Swift, то он тоже будет идти вперед, но здесь есть над чем
работать. Хотя Apple активно вкладывается в язык и пытается его
популяризировать, ограничение macOS и iOS сильно сказывается на
возможностях. Разработчики уже научились обходить эти запреты, но если
Swift формально будет доступен на всех системах, и на нем можно будет
делать хороший back-end, то он станет более востребованным.
В тоже время есть C++, который тоже будет популярен в будущем, хотя
никакие крупные компании его не развивают. Этот язык развивается сам по
себе и на текущий момент, «плюсы» это идеальное решение, когда нужно
добиться производительности и создать что-то универсальное. Поэтому его
использует тот же Яндекс» (Владимир Волков Эксперты рассказали, из
какого
ПО
будут
строить
светлое
цифровое
будуще
//
https://digital.report/ekspertyi-rasskazali-iz-chego-budut-stroit-svetloe-tsifrovoebudushhee. – 2018. – 10.08).

В Беларуси начался отбор кандидатов на службу в первую ИТ-роту,
которая будет дислоцироваться в Военной академии республики. В этом
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году служить за экранами мониторов смогут 60 человек. Министерство
обороны планирует в будущем расширить набор, в зависимости от
финансовых результатов эксперимента.
Отбирать кандидатов будут по итогам изучения резюме соискателей. То
есть, кроме медицинских показателей, будут учитываться еще и
квалификационные. Причем кандидаты должны не только обладать
определенными знаниями в области программирования, но и располагать
опытом внедрения успешных проектов. После того, как кандидаты будут
отобраны, с попавшими в шорт-лист будущими ИТ-солдатами будет
проводится собеседование. Квалификационный отбор, судя по всему,
завершится до начала работы призывных комиссий. Поэтому все
призывники, которых отберут на службу в ИТ-роту, получат на руки целевые
направления.
Идея организовать ИТ-роту появилась в Министерстве обороны
Беларуси еще несколько лет назад. Командование обратило внимание, что
службу в войсках проходят квалифицированные специалисты, которые могут
принести Родине пользу сидя за мониторами и набирая программный код.
Ожидается, что ИТ-рота будет задействована на разработке коммерческих
проектов. В результате государство получит дополнительную прибыль, и в
будущем численность ИТ-солдат может увеличиваться пропорционально
приносимой денежной выручке от продажи проектов.
Сейчас Министерство обороны инвестирует около 250 тысяч долларов
на организацию рабочих мест для ИТ-солдат и повышения комфорта их
нахождения в казармах. Ожидается, что ИТ-солдаты получат более удобные
места для отдыха, а также будут освобождены от неквалифицированной
работы во время службы. При этом качество питания и обеспечение
обмундированием будет таким же, как и для других солдат срочной службы.
Во время службы солдаты будут работать над реальными проектами, а
офицеры Военной академии контролировать объемы и результаты труда. Не
исключено, что ИТ-рота будет задействована и для решения внутренних
задач Министерства обороны. Руководство Военной академии утверждает,
что уже располагает готовыми рабочими планами для будущих ИТ-солдат.
Ожидается, что конкурс на службу в ИТ-роте будет высоким. На 60 мест
будет претендовать 900 человек только из компаний, которые являются
членами Парка высоких технологий. Заявления на участие в ИТ-роте будут
приниматься через администрацию парка и Военной академией.
Претендовать на место под ИТ-солнцем могут люди с высшим профильным
образованием, знанием нескольких языков программирования и опытом
работы (В Беларуси начался отбор кандидатов в первую белорусскую ИТроту // https://digital.report/v-belarusi-nachalsya-otbor-kandidatov-v-pervuyubelorusskuyu-it-rotu. – 2018. – 09.08).

Представлен рейтинг ООН по уровню развития электронного
правительства (United Nations E-Government Survey 2018).
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В рейтинге представлены 193 страны. 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,
за ней Кейптаун и Таллин (Рейтинг ООН по уровню развития E-gov //
http://open.gov.ru/infopotok/5517741. – 2018. – 09.08).

У США планують впровадити технології віддаленої участі
у виборчих процесах. В основу системи може лягти технологія стартапу
Voatz.
Спочатку додатком для віддаленого голосування, що працює
на технології Blockchain, зможуть користуватися американські військові, які
проживають в інших країнах. Voatz стане альтернативою поштовим
відкріпними посвідченнями вже на виборах в листопаді 2018 року.
Voatz надаватиме безпеку передачі даних за допомогою технології
Blockchain. Для реєстрації в додатку людині доведеться отримати
спеціальний державний ідентифікатор, неодноразово пройти систему
розпізнавання осіб. Доступ у додаток буде можливий лише за допомогою
відбитка пальця. Незважаючи на інновації, багато експертів критикують
розробки через слабкість в плані безпеки, а також використання технології
Blockchain «просто заради моди».
Технологію Blockchain використали на муніципальних виборах у
Швейцарії. Державна система eID – елемент цифрової інфраструктури
Швейцарії, що дозволяє голосувати за допомогою мобільних пристроїв. Крім
eID планується розробити і впровадити повністю цифрові сервіси
eGovernment, eVoting, eBanking, eHealth, eEducation і eCommerce. До
введення eID проголосувати в Швейцарії на будь-яких виборах і
референдумах можна було особисто або поштою (Людмила Кліщук
Blockchain-додаток у США допоможе віддалено голосувати на виборах //
https://nachasi.com/2018/08/08/blockchain-dodatok-u-ssha. – 2018. – 16.08).
Сенат США отклонил поправку, предполагающую выделение
дополнительных 250 миллионов долларов (около 15,7 миллиарда рублей
по текущему курсу) штатам и населѐнным пунктам на обеспечение
безопасности предстоящих в ноябре выборов – инициатива не смогла
преодолеть необходимый порог в 60 голосов.
Финансирование, по замыслу авторов поправок, предполагалось в том
числе для замены устаревших и небезопасных машин для голосования,
обновление программного обеспечения регистрации избирателей и на другие
федеральные и местные инициативы, связанные с обеспечением
безопасности промежуточных выборов в Конгресс США.
Зарубіжний досвід

62

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

1 – 31 серпня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
Ранее штатам уже было выделено 380 миллионов долларов на
проведение выборов, уточняет издание. На минувшей неделе чиновник
министерства внутренней безопасности США, которому поручено
координировать кибербезопасность выборов, сказал, что для устранения
выявленных уязвимостей необходимо дополнительное финансирование.
6 ноября 2018 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс.
Гражданам страны предстоит переизбрать всех 435 членов Палаты
представителей Конгресса США, а также 33 из 100 американских сенаторов.
Помимо этого во многих штатах пройдут муниципальные и губернаторские
выборы.
В сентябре ФБР заявило, что IT-системы, используемые при
голосовании в 39 штатов, «сканируются или стали мишенями для России», в
качестве меры обеспечения информационной безопасности выборов
рассматривается возврат к бумажным избирательным бюлетеням (Татьяна
Костылева Сенат США отказал в выделении дополнительных $250 млн
на кибербезопасность виборов // http://d-russia.ru/senat-ssha-otkazal-vvydelenii-dopolnitelnyh-250-mln-na-kiberbezopasnost-vyborov.html. – 2018. –
03.08).

Власти Индии планируют предписать иностранным интернеткомпаниям, включая сервисы электронной коммерции и социальные
сети, хранить данные об индийских клиентах на территории страны.
Документ также предусматривает ужесточение контроля слияний в
секторе электронной торговли, так что даже небольшие сделки,
потенциально
влияющие
на
конкуренцию,
будут
проверяться
антимонопольным регулятором страны.
По оценке Morgan Stanley, в ближайшее десятилетие объѐм рынка
электронной коммерции в Индии достигнет 200 миллиардов долларов.
В июле WhatsApp – сервис, принадлежащий Facebook – по требованию
индийского правительства ограничил распространение информации. Через
WhatsApp невежественную толпу провоцировали на самосуд, облыжно
обвиняя кого-либо (как правило, приезжих) в похищении детей, грабежах и
изнасилованиях (Индия рассматривает вопрос о переносе персональных
данных граждан на территорию страны – СМИ // http://d-russia.ru/indiyarassmatrivaet-vopros-o-perenose-personalnyh-dannyh-grazhdan-na-territoriyustrany-smi.html. – 2018. – 01.08).

Зарубіжний досвід

63

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

1 – 31 серпня 2018 року

Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Абдулгани А. Т. М., Мохаммед С. А. А. Функционирование министерства
экономики Республики Йемен через внедрение принципов «электронного
правительства» // Новые вопросы в современной науке. Сборник статей II
Международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 3–4.
Алєксєєнко І. В. Концепції SMART CITY як елемент громадянського
суспільства // Проблеми формування громадянського суспільства в. – 2018. –
С. 12–20.
Бєлікова М. І. Концепції розвитку електронного урядування та
електронної демократії в Україні // Державне будівництво та місцеве
самоврядування. – 2018. – С. 137. Стаття присвячена проблемі розвитку
електронного урядування та електронної демократії в Україні. Автором досліджено
поняття «електронне урядування» та «електронна демократія» на основі теоретичних
напрацювань вчених і нормативного закріплення. Наведено власне бачення щодо кожного
поняття та їх співвідношення між собою. Надано аналіз Концепції розвитку електронного
урядування в Україні та Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану
заходів щодо її реалізації. Виокремлено їх позитивні й негативні аспекти.

Ганущак В. В., Машлій Г. Б. Електронне урядування в Україні: проблеми
та перспективи впровадження // Інструменти і практики публічного
управління в контексті децентралізації: Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції за міжнародною участю, 19 червня 2018. – Житомир:
ЖНАЕУ, 2018. – ЖНАЕУ, 2018. Стаття присвячена дослідженню проблем та
перспектив впровадження електронного урядування в Україні як способу організації
державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів
глобальної інформаційної мережі. Визначено переваги даної системи, що мають бути
враховані в процесі переходу від традиційного управління до електронного урядування.

Гужва В. М. Інновації в управлінні університетами: електронне
урядування // International security in the frame of modern global challenges: I-69
Collection of scientific works. – Mykolas Romeris University, Vilnius, 2018. – С.
220. Сьогодні необхідною умовою конкурентоспроможності вищих навчальних закладів
на ринку освітніх послуг є наявність єдиного інформаційного простору (ЄІП) і
впровадження інформаційних технологій в усі бізнес-процеси. Роль єдиного
інформаційного простору в університетському комплексі визначається масштабністю
вирішуваних завдань і темпами розвитку університету. У сучасних умовах виникає
необхідність формування єдиного інформаційного простору ВНЗ. ЄІП повинен
максимально повно забезпечувати інформаційні запити студентів, викладачів,
співробітників; мати гнучкі механізми для впровадження нових технологій в освіту;
задовольняти сучасні запити демократичності, економічності, надійності. У статті
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запропоновано ідею побудови єдиного інформаційного простору університету, до складу
якого входить система електронного урядування.

Єрмолаєва Г. А. Електронне урядування. Навчальний посібник. –
Миколаїв, 2018. Викладено зміст навчально-методичного комплексу дисципліни
«Електронне урядування». Розкрито плани лекції, семінарських, практичних занять,
завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання рефератів, завдання для
контрольної роботи та запитання для підсумкового контролю. Подано список
рекомендованої літератури.

Кобзева С. В. Демократизация государственного управления и
электронное правительство // Информационное право. – 2018. – № 2. – С. 4–
9. Данная статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем современной
общественной науки – внедрению информационных технологий в государственное
управление и развитию электронного правительства в мире. Развитие электронного
правительства в мире происходило в контексте реформирования государственного
управления в рамках концепции «Нового государственного управления» (New Public
Management). В России развитие электронного правительства происходило посредством
серьезных политических реформ, позволивших существенно увеличить открытость,
транспарентность, подотчетность правительства и качество предоставления услуг
государственных органов гражданам. В связи с этим становится актуальным более
глубокий анализ положения, которое занимает наша страна в международной политике и
международном законодательстве об электронном правительстве. Методология:
исследование основывается на сравнительном анализе международного права и
российского законодательства. Результаты. На современном этапе технологического
развития ведущей тенденцией развития государственного управления является внедрение
технологий электронного правительства (E-Government), позволяющих оказывать
гражданам высококвалифицированные и высокотехнологичные государственные услуги,
снижая их стоимость и повышая качество, и способных превратить государственное
управление из рутинного, командно-контрольного процесса в высокотехнологичный,
высокоинтеллектуальный и организованный по сетевому принципу процесс, который
ориентирован на результат и в конечном итоге на повышение качества услуг,
оказываемых населению. Научная и практическая значимость. Следует отметить, что в
современном исследовательском дискурсе преодолен «киберэнтузиазм» относительно
роста цифровых технологий, отмечается, что они не оправдали надежд: ожидалось, что
они станут провозвестником новой эры подотчетности и расширения прав и
возможностей политического участия граждан в разработке политик и создании
самоорганизующихся виртуальных сообществ. В исследовательском сообществе активно
ведутся дискуссии о дальнейшем развитии национальных электронных правительств.
Эксперты не исключают, что по мере внедрения технологий электронного правительства
могут возникнуть отдельные совместные программы для координации тех или иных
действий в режиме онлайн. Однако, скорее всего, они будут развиваться внутри
союзнических блоков государств.

Коваль І. О. Впровадження електронного урядування в Україні // Історія
та теорія держави та права, філософія права. – 2017. – С. 54–58. Розвиток
інформаційного суспільства та його ключової складової – електронного урядування на
сьогодні є глобальною тенденцією еволюції суспільства, яка веде до істотних змін у
суспільно-політичних відносинах, починаючи від побуту, сфер виробництва та послуг та
закінчуючи управлінням країною від державного до місцевого рівня. Розбудова
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інформаційного суспільства є сьогодні одним із пріоритетних завдань України, яке
декларується у багатьох державних нормативноправових актах, концепціях, програмах та
стратегіях розвитку, артикулюється на чисельних наукових та професійних заходах
Актуальність даної теми полягає в тому, що в Україні електронне урядування знаходиться
ще на початку становлення, що робить необхідним вивчення методів та форм державного
управління, державної політики в умовах інформаційного суспільства.

Малишенко Л. О., Михайловська О. П. Конструкти електронної
демократії як вирішальні чинники формування «порядку денного» суспільнополітичного життя // Політичне життя. – 2018. – №. 1. – С. 67–71. Показано, що
сучасні інформаційно-комунікативні технології постають вирішальним чинником
формування «порядку денного» суспільно-політичного життя і є безпосереднім засобом
організації прямих соціальних дій, зокрема – нових моделей управління. Електронну
демократію часто розглядають як варіант «відкритого коду», коли законопроєкти
публікуються в інформаційних мережах, а користувачі можуть внести в їх зміст будь-які
зміни і у такий спосіб взяти безпосередню участь у прийнятті політичних рішень. Однак
поряд з оптимістичними прогнозами використання інформаційних технологій наростає й
тривога, пов’язана з посиленням можливості для маніпулювання суспільною думкою,
зміцнення з їхньою допомогою владної ієрархії, реалізацією корисливих інтересів
власників ЗМІ. З’явилися також сумніви із приводу підвищення політичної активності
громадян завдяки інформаційним технологіям у зв’язку з зростанням абсентеїзму й
збільшенням чисельності протестного електорату. Індивідуалізація політики й суспільства
може зробити практично неможливими й навіть небезпечними спроби досягти інтеграції й
консенсусу.
Політичний
контроль
і
електронна
доступність
виявляються
взаємовиключними в існуючій політичній системі. Використання громадянами Інтернету
як інструмента одержання інформації, комунікації й організації може привести до відходу
від основного державного політичного курсу. Таким чином, сучасний політичний простір
повною мірою усвідомив ті колосальні переваги, які несе із собою розвиток і поширення
інформаційно-комунікаційних технологій, однак і, безумовно, і негативні прояви, і тому ці
відносно нові тенденції не можна вважати як панацею від усіх проблем створення
світопорядку наприкінці ХХ – у перші десятиліття ХХI століть.

Мохаммед С. А. А., Абдулгани А. Т. М. Система электронного
правительства в Республике Йемен // Новые вопросы в современной науке.
Сборник статей II Международной научно-практической конференции. –
2018. – С. 19–20.
Стефанова Н. А., Молодых А. Е. Сравнительная характеристика
электронного правительства разных стран // Актуальные вопросы
современной экономики. – 2018. – № 5. – С. 186–191. Статья посвящена
сравнительному анализу характеристик уровня развития электронного правительства
России и Великобритании. Электронное правительство – это есть новые возможности
управления государством, созданные применением информационно-коммуникационных
технологи в работе госорганов на благо граждан и бизнеса, так же как и для собственных
нужд.
Создание
электронного
правительства
предполагает
построение
общегосударственной распределенной системы общественного управления, реализующей
решение полного спектра задач, связанных с управлением документами и процессами их
обработки. Электронное правительство широко используется во многих странах мира.
Великобритания считается одним из лидеров по развитию и функционированию данной
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системы. Проведѐнный анализ поможет понять перспективы развития электронного
правительства, оценить его значимость в информационном обществе.

Тунгишбаева А. С. Цифровизация в современном обществе //
Современная наука: проблемы и перспективы развития. Сборник статей: в 3
частях. – 2018. – С. 17–23. В данной статье описывается стремительное развитие и
адаптация информацион-но-коммуникационных технологий, которые, являясь важным
фактором модернизации общества, влияют не только на экономические показатели, но
также и на образ жизни людей, и это характеризует значимость развития ИКТ для жизни
граждан и экономики современного Казахстана.

Ханик Ю. Р. Мотиви запровадження електронного парламенту //
Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті
реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С.М.
Приліпка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, І.М. Грищенко. – Умань :
Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – С. 322–324.
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