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Анонс
13–14 жовтня 2018 р. (Київ)
AI Ukraine 2018 Kyiv: 5-та міжнародна конференція з практичного
застосування штучного інтелекту і Data Science.
Зараз AI Ukraine – це найбільший майданчик для обміну досвідом і
обговорення останніх розробок в сфері штучного інтелекту та
інтелектуальної обробки даних для IT-фахівців.
Ми запрошуємо виступити талановитих вчених і фахівців-практиків з
міжнародним досвідом і участю в науково-дослідних проектах:
– Руслан Салахутдинов, Professor at Carnegie Mellon University,
Pittsburgh, USA;
– Денис Ярац, Research Engineer@Facebook AI Research, Сан-Франциско;
– James Pritts, Researcher@Center for Machine Perception Czech Technical
University, Прага;
– Дмитро Камаршук, Senior Data Scientist@SkyScanner, Лондон;
– Сергій Ніколенко, Researcher at PDIM RAS, Senior Researcher@NRU
HSE, Санкт-Петербург;
–
Мар’яна
Романишин,
Technical
Lead,
Computational
Linguist@Grammarly, Київ
та багато інших.
Аудиторія:
– Якщо ви практикуючий Data Scientist, Machine Learning або Big Data
розробник, BI інженер або аналітик даних, R&D фахівець, маркетолог –
відкриєте для себе багато нових алгоритмічних підходів та інструментів для
роботи.
– Якщо ви зацікавлений цією темою Python / Java / .NET / ітд-розробник,
Solution або DB Architect – познайомитеся з новими технологіями
і дізнаєтеся, як працює глибоке навчання нейронних мереж, комп’ютерний
зір, обробка природної мови та рекомендаційні системи.
– Якщо ви Business Owner, CEO, СТО, Product Manager або бізнесаналітик – дізнаєтеся про перспективи розробок і як всі ці технології можна
застосувати в бізнесі.
У 2018 АI Ukraine переїзжає з Харкова до Києва, щоб зібрати 800
учасників на кращому івент-майданчику міста за адресою: Столичне шосе,
103, конференц-центр «Ramada Encore».
Організатор конференції – «AltexSoft», українська IT-компанія, що надає
бізнесу професійні послуги повного циклу розробки ПЗ, а також технологічні
консалтингові послуги з фокусом на вирішення складних технологічних
і бізнес-задач (https://dou.ua/calendar/21906).
17–18 жовтня 2018 р. (Київ)
Анонс
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V Міжнародна конференція «Цифрова освіта в природничих
університетах».
Конференція відбудеться 17–18 жовтня 2018 року на базі Національного
університету біоресурсів і природокористування України
Секції конференції:
1. Е-середовище та кіберпростір (формування електронного
середовища університету, використання е-середовища у освітньому процесі,
оцінювання якості есередовища, об’єднання е-середовищ університетів у
освітній кіберпростір, кіберпростір як середовище формування фахівця).
2. Проектування та використання е-навчальних ресурсів і сервісів в
університетах (компетентності викладачів з розробки та використання енавчальних ресурсів і сервісів, методика використання е-ресурсів і сервісів в
освітньому процесі, навчальні стилі студентів, мультимедіа ресурси, MOOCs
– методологія проектування та використання, проектування та використання
навчальних відео).
3. Технології е-навчання (педагогічні технології: конструктивізм і
коннективізм, методи навчання: проблемне навчання; проектне навчання;
комбіноване (змішане) навчання; навчання на основі компетенцій;
збалансування теорії і практики в розробці навчальних планів; забезпечення
якості електронного навчання; електронне навчання як інструмент розвитку
ключових компетенцій у студентів; навички викладачів у сфері ІКТ та
електронного навчання; моделювання систем в електронному навчанні).
4. Комунікація та колаборація з бізнес-середовищем (дуальна освіта;
організація виробничих та навчальних практик студентів; практичне
навчання; інноваційне навчання; краудфандинг; стартапшколи; бізнесінкубатори).
5. STEM-освіта та інтернет речей у природничих університетах
(STEM в освіті та науково-технічній сфері; комп’ютерна підтримка
природничо-наукової освіти; інтернет речей у природничій галузі; безпека
пристроїв інтернету речей; тенденції розвитку smart-технологій; STEM в
області інженерії та конструювання; використання кейс-уроків у процесі
впровадження STEM-освіти; технофілія та технофобія; виховання творчої
особистості, розвитку креативного мислення та прихованих здібностей)
(http://vsau.org).

18 жовтня 2018 р. (Київ)
ХІ Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЯ,
АНАЛІЗ, ПРОГНОЗ – СТРАТЕГІЧНІ ВАЖЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ».
Конференція відбудеться 18 жовтня 2018 р. у м. Києві на базі
Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (вул.
Антоновича, 180).
Співорганізатори:
Міністерство освіти і науки України;
Анонс
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Інститут наукових досліджень економічних реформ (ISRER) при
Міністерстві економіки Республіки Азербайджан;
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН
України».
Напрями роботи конференції:
 удосконалення системи інформаційної та інформаційно-аналітичної
підтримки науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу
технологій;
 прогнозування
пріоритетних
напрямів
науково-технічної
та
інноваційної діяльності: підходи, методи, перспективи розвитку;
 результативність науково-технічної, інноваційної діяльності та
діяльності у сфері трансферу технологій в Україні;
 науково-технічна та інноваційна діяльність в Україні в контексті
євроінтеграційних процесів;
 гармонізація національних стандартів у сфері інформації та
документації з міжнародними та європейськими;
 створення і використання електронних ресурсів, наукометричних баз
даних, електронних бібліотек;
 аналітичні інструменти оцінювання стану та тенденцій розвитку науки
та освіти.
Запрошуються: науковці, керівники і представники ЗВО, галузевих
інститутів, представники бізнес-структур, усі зацікавлені особи
(http://lp.edu.ua/opportunities/2018/hi-mizhnarodna-naukovo-praktychnakonferenciya-informaciya-analiz-prognoz).

1–2 листопада 2018 р. (Київ)
IV Національний форум ІТ директорів органів влади!
Провідний форум, де обговорюють вплив технологічного розвитку на
суспільство, що включає в себе майбутні глобальні зміни та виклики, з якими
стикається Україна і весь світ на шляху цифрових перетворень, а також вплив
швидкого розвитку цифрових технологій на діяльність державного сектору і
повсякденне життя.
Національний
форум
ІТ-директорів
органів
влади
сприяє
налагоджуванню взаємодії між органами центральної влади та владою на
місцях і ключовими учасниками реалізації напрямів електронного
урядування в Україні.
Четвертий рік поспіль організовується майданчик, який об’єднує лідерів
від органів державної влади, бізнесу, представників ЗМІ, міжнародних
експертів і громадянського суспільства. Учасники форумів мають змогу
здобути передовий міжнародний досвід, дізнатися про напрацювання
України, а також обговорити подальші цілі та можливості. Це дозволяє
вибудовувати розгалужену мережу однодумців, які прагнуть змін в Україні.
Теми форуму:
 Вплив інформаційних технологій на суспільство
Анонс
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 Сучасні вимоги до захисту інформації та кіберзахисту
 Інтероперабельність
 Відкриті дані
 Електронний документообіг
 Електронні послуги
 Kібербезпека
 Електронна ідентифікація
 Технології на допомогу децентралізації
 Сучасне Smart City
 Електронна демократія
 Перспективні технології безпечного міста
(https://www.forumitdir.eu).

Анонс
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Офіційна інформація

19 вересня у столиці України відбулася щорічна Blockchain & Bitcoin
Conference Kyiv. За даними організаторів, компанії Smile-Expo, цього року
конференцію відвідало 800 осіб, а у фокусі уваги стали ініціативи уряду
щодо регулювання блокчейну і крипто валют.
Біля мікрофона мали можливість виступити 40 спікерів із восьми країн:
України, Грузії, Чехії, Швейцарії, Австрії, Німеччини, США. До програми
події увійшли доповіді експертів, дискусійні панелі та виставка продуктів
блокчейн-індустрії.
Склад спікерів демонструє зміни щодо сприйняття блокчейну в Україні
та всьому світі. Декілька років тому експертами Blockchain & Bitcoin
Conference Kyiv були власники успішних IT-компаній, а також розробники,
маркетологи, юристи. Зараз значна частина спікерів – чиновники: депутат
Верховної Ради України Олексій Мушак, представники державних агентств і
комітетів – Костянтин Ярмоленко, Олександр Риженко, Віктор Вишньов і
Олексій Вискуб.
Із заробітку на криптовалюті та блокчейні увагу зосередили на
законодавстві, еGovernment і практичному застосуванні розподілених
реєстрів.
Доповіді на конференції були розподілені на два потоки:
Перший, Innovation Hall, був присвячений впровадженню блокчейну в
різноманітні сфери – від держуправління до рітейлу. Основна аудиторія –
власники бізнесу.
Другий потік, Tech Hall, зібрав розробників, маркетологів та інвесторів:
обговорювали технічні рішення на блокчейні, просування проектів і ICO.
Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv відкрив модератор Артем Афян,
який висловив бачення сучасного стану індустрії. На його думку, негативні
новини важливі так само, як і позитивні, адже вони привертають до
блокчейну увагу інвесторів.
Народний депутат України Олексій Мушак виступив з роз’ясненнями
основних моментів закону про криптовалюти, який нещодавно подано на
перше читання до парламенту. Він зазначив, що держава регулюватиме лише
обмін криптовалют на фіат, щоб не допустити відмивання грошей. Також
депутат наголосив на неабиякому значенні документа: закон покликаний
утримати відтік молодих фахівців із країни, створюючи умови легальної
роботи на теренах України.
Віктор Вишньов, генеральний директор ДП «СЕТАМ» OpenMarket
(державний аукціон на блокчейні), нагадав, що регулювання криптовалют –
питання неоднозначне: «Криптовалютне співтовариство, з одного боку, не
бажає регулювання, але з іншого – бажає легалізації».
Про значення законопроекту для країни висловився і Сергій Калінін,
директор з інвестицій BlockBit Capital Management. «Якщо хоча б частину
Офіційна інформація
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з того, що в цьому документі написано, буде реалізовано – ми станемо
однією з провідних країн у сфері блокчейну», – переконаний спікер.
Перспективи блокчейн-індустрії в Україні оцінив і Кір Келевра, відомий
трейдер і засновник аналітичного ресурсу WhitepaperZ. «Криптоіндустрія –
одна з найперспективніших сфер, яка дуже швидко росте і є
найприбутковішою, – підкреслив він. – Україна може стати топовою країною
на мапі блокчейну вже найближчим часом».
Альтернативну думку висловив Назар Поливка, співзасновник і
партнер Axon Partners.
Спроби регулювання крипторинку в Україні орієнтовані на пошук
золотої середини між бізнесом і споживачем. А більшість країн роблять це з
метою залучення закордонних інвестицій і можливістю вписуватися у
світовий контекст
Дискусійні панелі на конференції були жвавими та інформативними. У
потоці Innovation Hall відбулася дискусія «Впровадження Blockchain в
Україні» за участю Георгія Гівішвілі, CMO Bitfury Group, і представників
держструктур України. Учасники сконцентрувалися на практичному
застосуванні блокчейну та на плюсах технології. Так, член ради директорів
Bitcoin Foundation Ukraine Костянтин Ярмоленко зазначив, що українці
щороку витрачають близько мільярда доларів США на хабарі. Він
переконаний, що впровадження блокчейну сприятиме у боротьбі з тіньовою
економікою.
А в Tech Hall говорили про блокчейн і криптовалюти як засоби, які
здатні оживити традиційні фінансові ринки. В обговоренні взяв участь
експерт з США Тоні Вейс, трейдер, консультант з блокчейну і криптовалют.
Традиційна виставкова зона в рамках Blockchain & Bitcoin Conference
Kyiv об’єднала понад 40 компаній. Гості побачили диво техніки: обладнання
для майнінгу Hotmine з функцією обігріву приміщень; криптомати «Bitcoin»
від Paytion, які працюють за принципом платформи.
Розробники софта представили краудфандингову платформу Icoyard,
Litenett (мережа з криптоплатежами) та інші додатки на блокчейні.
Незвичайними експонатами стали арт-об’єкти: галерея картин на тему
блокчейну, яка розташувалася у просторі виставки (Аліна Присяжнюк Чи
буде Україна європейським криптолідером? Підсумки Blockchain & Bitcoin
Conference
Kyiv
//
https://nachasi.com/2018/09/28/chy-bude-ukrayinakryptoliderom. – 2018. – 28.09).

Государственная фискальная служба представила «Смарттаможню», которая сочетает в себе все инновационные процессы,
которые уже функционируют на таможнях и еще планируется ввести.
Об этом говорится в сообщении службы.
«Смарт-таможня» сочетает в себе все инновационные процессы,
которые уже функционируют на таможнях и еще планируется ввести. Это
процесс постоянного инновационного совершенствования процедур
Офіційна інформація
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таможенного оформления и таможенного контроля», – рассказал начальник
управления мер нетарифного регулирования ГФС Леонид Муромцев.
В основу концепции новой таможни возложено применение
инновационных технологий, превращающих таможенное администрирование
в быстрый и высокотехнологичный процесс.
«Смарт-таможня» будет использовать интеллектуальную систему
рисков, единый портал предоставления разрешительных документов (будет
предоставляться
31
разрешительный
документ),
электронное
декларирование, будет осуществлять управление и контроль над всеми
цепями поставок, посттаможенный контроль и постаудит, будет применять
высокотехнологичные технические средства таможенного контроля.
Таможня будет осуществлять обмен предварительной информацией с
авиалиниями, морскими линейными агентами, МПС, администрацией
Государственной пограничной службы, NCTS – TIRepd.
Так, будет предоставляться информация о реестре номера транспортного
средства, название товара и веса.
Использование высокотехнологичных технических средств таможенного
контроля будет предусматривать видеонаблюдение и видеоконтроль,
считывание номерных знаков, весовой контроль и применение сканирующих
систем.
Важной новацией станет применение электронного талона в пунктах
пропуска через государственную границу.
ГФС будет считывать данные в собственную информационную систему,
будет вносить данные, необходимые для проведения таможенного контроля,
осуществлять анализ рисков и проставлять отметку «проверено».
По этому талону транспортное средство выезжает за пределы пункта
пропуска. Такая процедура позволит ускорить проведение таможенных
процедур при пересечении таможенной границы.
Декларирование товаров на «Смарт-таможне» будет осуществляться по
принципу «Единого окна».
Будет внедряться также процедура автоматизированного выпуска
товаров в таможенный режим на основе результатов применения системы
анализа рисков.
Предполагается три канала выпуска товаров по таможенным
декларациям.
Первый
–
«зеленый
канал»
–
будет
предусматривать
автоматизированный выпуск товаров по МД без осуществления
дополнительной проверки документов и проведения таможенного досмотра.
«Желтый канал» – выпуск товаров по МД будет осуществляться после
проведения документального контроля, а «красный канал» (наиболее
рисковые операции) – после осуществления документального контроля и
таможенного досмотра.
Такая система позволит унифицировать таможенные процедуры,
устранить влияние человеческого фактора и сократить время на

Офіційна інформація
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осуществление таможенных процедур (ГФС представила «Смарттаможню» // https://minfin.com.ua/2018/09/27/35056228. – 2018. – 27.09).

В Україні офіційно почав роботу оновлений національний портал
відкритих даних – Data.gov.ua.
Про це йдеться в прес-релізі Opendatabot, яка працювала над розробкою
порталу.
Заступник голови Державного агентства з питань електронного
урядування Олексій Вискуб:
«Уже зараз на сайті є велика кількість наборів даних. Ми продовжуємо
тестувати сайт та удосконалювати його. Проте готові реагувати на
зауваження та пропозиції».
За повідомленням прес-служби, відтепер регіональні, національні та
міжнародні портали відкритих даних будуть пов’язані; нові дані будуть
завантажуватися автоматично; бази даних будуть провалідіровані. Крім того,
користувачі зможуть візуалізувати набір даних та дати зворотний зв’язок.
Розробник нового порталу та керівник проекту Opendatabot Олексій
Іванкін:
«На новому порталі відкритих даних ми зробили акцент на тому, щоб
робота з відкритими даними була максимально зручною і для розпорядників і
для користувачів».
Портал відкритих даних був розроблений командою Opendatabot в
рамках проекту USAID/UK aid та Фонду «Євразія» «Прозорість та
підзвітність у державному управлінні та послугах» у партнерстві з Фондом
Східна Європа та Агентством з питань електронного урядування (Оновився
національний
портал
відкритих
даних
//
https://detector.media/infospace/article/141230/2018-09-24-onovivsyanatsionalnii-portal-vidkritikh-danikh. – 2018. – 24.09).
20 вересня оприлюднено щорічний звіт Open Data Barometer від
міжнародної організації World Web Foundation. Цей рейтинг складають
уже вп’яте – він визначає вплив ініціатив відкритих даних.
До рейтингу увійшли 30 кран, що долучилися до Міжнародної хартії
відкритих даних та уряди яких взяли на себе конкретні зобов’язання, а також
– країни G20, що приєднались до Anti-Corruption Open Data Principles.
У 2017 році Україна отримала 47 балів, 2016 р. – 34 бали, 2015 р. – 20
балів, що свідчить про значний стабільний прогрес розвитку відкритих
даних. Методологія розрахунку зазнала змін цього року, тому в рейтингу
немає місць, як за минулих років, але бали були розраховані для можливості
оцінювання прогресу за останні роки.
Україна – на другому місці серед країн, що досягли найбільшого
прогресу за останні чотири роки.
Україна посідає 17-те місце серед 30 оцінюваних країн.
Офіційна інформація
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Автори дослідження зарахували Україну до групи країн, які ще
претендують на лідерство, але впевнено працюють у напрямку відкриття
даних. Причому Україна у своїй категорії виділена особливо, зважаючи на
величезний прогрес за останні чотири роки (зростання – 25 балів). Разом із
Україною до цієї групи належать, зокрема, США, Німеччина, Колумбія,
Бразилія, Італія, Аргентина, Індія.
Ефективність урядів країн-учасниць рейтингу в напрямку впровадження
відкритих даних оцінювали за такими критеріями:
- Відкритий за замовчуванням (Open by default). Чи правильно уряди
розробляють політику, створюють навички та процеси, щоб сформувати у
країнах культуру відкритих даних? Наскільки публікація відкритих даних є
загальноприйнятною нормою?
- Інфраструктура даних. Чи працюють уряди над створенням технічної
інфраструктури, що дозволить підтримувати відкритість та організаційні
перетворення у майбутньому?
- Мета публікації даних. Чи враховують уряди запит суспільства на
відкриття тих чи інших даних? Чи легко використовувати ці дані?
Автори рейтингу Open Data Barometer підкреслюють, що навіть країнилідери ще аж ніяк не вичерпали потенціалу відкритих даних з точки зору
того, як зробити уряд максимально ефективним та підзвітним громадянам.
Отже, стосовно майбутнього відкритих даних існує невизначеність. «Саме
вивчення досвіду країн, що роблять конкретні кроки в напрямку відкриття
даних, дозволить точніше визначити, якими шляхами повинні рухатись
країни, щоб прийти до кращих результатів. Застосування такої аналітичної
інформації стане дуже своєчасним та корисним для України, щоб не тільки
зберегти, але й пришвидшити темпи розвитку відкритих даних», – зазначає
Олександр Риженко, Голова Державного агентства з питань електронного
урядування України (Україна впевнено йде шляхом відкриття даних,
маючи
одні
з
найшвидших
темпів
у
світі
//
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/ukrayina-vpevneno-jde-shlyahom-vidkrittyadanih-mayuchi-odni-z-najshvidshih-tempiv-u-sviti. – 2018. – 21.09).

Україна зайняла 17 сходинку в оновленому рейтингу Open Data
Barometer за 2017 рік. Його складає організація World Wide Web Foundation,
порівнюючи відкритість даних у країнах з усього світу, повідомляє Ain.ua.
У 2017 році масштаби досліджень скоротили: в рейтинг увійшли 30
держав, які підписали Міжнародну хартію відкритих даних. Це набір
принципів і правил публікації відкритих урядових відомостей.
Україна отримала 47 балів нарівні з Аргентиною. У 2016 році в України
було 34 бали, у 2015-му – 20 балів. Очки нараховуються за сукупністю
чинників з 4 категорій: держрегулювання, дій влади, цивільних прав, а також
легкості ведення бізнесу. У загальному заліку Україна перебуває на
четвертому місці за динамікою поліпшень із моменту створення рейтингу. З
2013 року країна додала 25 балів.
Офіційна інформація
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Більше за той же період набрала лише Мексика (33 бали). У Південній
Кореї й Колумбії зростання теж склав по 25 балів. При цьому Україна
розташована порівняно низько за оцінкою впливу, який відкриті дані мають
на життя в країні. За цим показником у країни 28 балів зі 100 можливих.
Найбільше відкриті дані впливають на життя в Кореї (67 балів).

Перша десятка Open Data Barometer виглядає так:
Канада і Великобританія (по 76);
Австралія (75);
Франція (72);
Офіційна інформація
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Південна Корея (72);
Мексика (69);
Японія й Нова Зеландія (по 68);
США (64);
Німеччина (58) (Людмила Кліщук Україна посіла 17 місце у світовому
рейтингу відкритості даних // https://nachasi.com/2018/09/21/rejtyngvidkrytosti-danyh. – 2018. – 21.09).

Мінфін запустив сайт, який дозволяє відстежувати доходи і витрати
бюджету. Це другий модуль порталу публічних фінансів Е-Data –
«Бюджет для громадян». Тепер кожен охочий може в зручній формі
відслідковувати всі стадії бюджетного процесу.
Про новий сайт повідомила в.о. міністра фінансів України Оксана
Маркарова. За її словами, на сьогодні портал Е-Data є найбільшою базою
публічних фінансів в Україні, яка містить 95,5 млн транзакцій і яку
відвідують 19 тис користувачів щодня.
«Ми знаємо, що витрати бюджету – це вже інформація, якої достатньо, і
вона повинна постійно наповнюватися і перевірятися, але наші громадяни
хочуть знати не тільки про витрати, а й про всі інші частини бюджету: про
доходи, про фінансування. Таким чином «Бюджет для громадян» відкриє вже
повністю фінансову інформацію в країні».
Директор держустанови «Відкриті публічні фінанси» Олександр
Комареус повідомив, що найближчим часом планується розмістити на сайті
детальну інформацію про бюджетний процес, стан держборгу, реалізації
держпрограм, а також буде розкрита інформація місцевих бюджетів.

Портал публічних фінансів Е-Data

Міністерство фінансів відкрило єдиний веб-портал про використання
публічних фінансів E-Data 15 вересня 2015 року в рамках плану заходів щодо
виконання рекомендацій Європейського Союзу для лібералізації візового
режиму України з ЄС. 15 вересня 2017 року Міністерство фінансів перевело
портал Е-Data в режим промислової експлуатації після його дворічного
Офіційна інформація
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тестування (Альбіна Курбанова В Україні запустили сайт для
відстеження змін бюджету // https://nachasi.com/2018/09/18/zapustylyportal-publichnykh-finansiv. – 2018. – 18.09).

У Верховну Раду України передано законопроект про класифікацію
цифрових активів. Підписи під документом залишили 23 народних депутата
з різних фракцій. Про це на конференції BlockchainUA в Києві заявив
народний депутат Олексій Мушак.
Законопроект вводить термін «віртуальні активи», які діляться на
криптовалюти і токен-активи.
Криптовалюта визначена як «віртуальний актив у формі токена, який
функціонує як спосіб обміну або збереження вартості». У свою чергу, токенактив повинен «засвідчувати майнові чи інші права власника токена, які
відповідають обов’язкам емітента токена».
Очікується, що документ може бути прийнятий до кінця року. Крім того,
за словами Мушака, до 2024 року депутати мають намір ввести податок для
фізичних і юридичних осіб на прибуток від криптовалюти в розмірі 5 %.
Також пропонується зняти з держави повноваження з регулювання обмінних
операцій між різними криптовалютами. Залишити за ним тільки контроль за
переведенням цифрових активів в фіат за допомогою криптовалютних бірж.
У вересні заступник фінансів України Сергій Верланов заявив, що
операції з криптовалюта повинні обкладатися податком на доходи фізичних
осіб в розмірі 19,5 %. В матеріалі Na chasi ми писали про те, що криптобіржа
Worldcore.trade провела власне дослідження, аби знайти відповідь на питання
про кримінальну природу Bitcoin (Альбіна Курбанова До парламенту
внесли
законопроект
про
цифрові
активи
//
https://nachasi.com/2018/09/17/zakonoproekt-klasyfikatsiya-tsyfrovykh-aktyviv.
– 2018. – 17.09).
Під час фіналу національного конкурсу стартапів на основі
відкритих даних Open Data Challenge, який пройшов 7 вересня, назвали
шість стартапів-переможців. Вони розділять призовий фонд у 2,5 млн
гривень.
Open Data Challenge – це міжнародний формат конкурсу для проектів
на основі відкритих даних. Мета конкурсу – розвиток інноваційних open data
та big data проектів, що матимуть суспільне значення та значний бізнеспотенціал.
Цього року конкурс проводиться в Україні вже вдруге. Фінал відбувся в
рамках Open Data Forum в стінах Мистецького арсеналу. Судді обрали
шістку переможців, серед яких:
Регуляторна мапа України – онлайн-сервіс, що обробляє та візуалізує
інформацію про регуляторну діяльність органів місцевого самоврядування.
Сервіс дозволяє органу Державної регуляторної служби в автоматичному
Офіційна інформація
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режимі отримувати інформацію, розміщену на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних data.gov.ua.
Monitor.Estate – веб-сервіс, що шукає та аналізує юридичні ризики при
купівлі та оренді нерухомого майна. Ресурс збирає відкриті дані з різних
державних реєстрів щодо об’єкта нерухомості. Таким чином спрощується
робота юристів, а також заощаджуються кошти потенційних покупців
нерухомості.
Прозора інфраструктура – публічна платформа відкритих даних про
інфраструктуру. Портал надає інформацію щодо планування та
безпосереднього виконання робіт по створенню інфраструктурного об’єкта,
наприклад, про будівництво дороги.
Greenval – сервіс для пошуку безпечних агропрепаратів. Фермеру
складно обрати, за допомогою якого препарату захищати врожай, бо
виробники не завжди вказують можливу токсичність продукту для людини та
навколишнього середовища. Майданчик покаже всі зареєстровані в Україні
агропрепарати та відкриє доступ до цих даних всім охочим.
NORA – сервіс, що виявляє неочевидні зв’язки між учасниками
будівельного ринку на базі відкритих даних державної архітектурнобудівельної інспекції. Проект прагне подолати непрозорість бізнес-відносин
серед гравців будівельного ринку, щоб захистити державних замовників та
кінцевих покупців від ризиків.
LvivCityHelper – чат-бот, що надає відповіді про роботу органів
місцевого самоврядування, структурні підрозділи, а також підпорядковані
установи (комунальні підприємства, заклади освіти, охорони здоров’я,
культури тощо). До чат-бота можна звернутися та отримати відповіді, не
телефонуючи на гарячу лінію міста, що заощаджує час одержувачів послуг та
робить діяльність органів місцевого самоврядування більш ефективною.
Журі обрало переможців за такими критеріями: використання відкритих
даних, інноваційність, антикорупційний і соціальний вплив, перспективи
розвитку, сильна та натхненна команда.
Загалом на конкурс у 2018 році було подано 190 заявок з 27 міст
України. Більшість проектів – зі сфер legaltech, агропромисловості,
закупівель, екології, інфраструктури та digital health. До півфіналу потрапили
30 проектів, а до акселераційної програми, що тривала протягом чотирьох
місяців, пройшли 20 команд.
За словами керівника напрямку відкритих даних TAPAS Катерини
Оніліогву, відкриті дані мають економічну цінність тільки тоді, коли
використовуються для створення продуктів та сервісів, що допомагають
розв’язувати повсякденні проблеми суспільства, бізнесу, держави. Кожен із
проектів, що пройшли до фіналу конкурсу та представили свої напрацювання
на сцені, потенційно може заробити або заощадити для української
економіки мільйони гривень (Альбіна Курбанова Оприлюднено перелік
стартапів,
що
перемогли
у
Open
Data
Challenge
//
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https://nachasi.com/2018/09/11/6-starpiv-yaki-staly-peremozhtsyamy-open-datachallenge. – 2018. – 11.09).

Порошенко відзначив важливість застосування високих технологій
в державному секторі під час спілкування з талановитою молоддю –
переможцями міжнародних конкурсів з комп’ютерної графіки та вебдизайну, студентами Вінницького національного технічного університету.
В Україні будуть створені абсолютно привабливі умови для підтримки
функціонування ІТ-бізнесу.
Зокрема, молоді люди поцікавилася, які професії, на думку президента,
будуть затребувані роботодавцями через 5-10 років.
Президент Петро Порошенко:
«Впевнений в тому, що розвиток ІТ-індустрії буде мати пріоритетний
характер не лише тому, що це глобальний тренд в світі, а й тому, що ми
об’єднаємось для того, щоб створити абсолютно привабливі умови підтримки
функціонування ІТ-бізнесу».
За словами Порошенка, не можна втратити напрацювання української
технічної школи, в тому числі Вінницького університету. Крім того, ІТ-сфера
має велике практичне застосування, в тому числі у військових. Глава
держави зауважив, що вчора відвідував Головне управління розвідки
Міністерства оборони.
«Той шлях, який пройшла розвідка за останні чотири роки, – це
неймовірно. Той обсяг інформації, який ми зараз отримуємо зі супутників,
яку картинку ми сьогодні демонструємо в режимі реального часу, – це не
тільки збільшує ефективність наших військ і не тільки рятує життя
українських воїнів».
Він наголосив, що це стало можливо завдяки фахівцям комунікаційних
спеціальностей, супутниковим технологіям тощо. Також глава держави
відзначив важливість застосування високих технологій в державному
секторі.
«Електронне урядування – це боротьба з корупцією. Електронне
урядування – це прискорення ефективності державної машини», – наголосив
президент, нагадавши про запуск електронних декларацій, системи
державних закупівель ProZorro тощо.
«Сфера IT не має кордонів. І ви можете працювати в будь-якій компанії
світу. І ми лише маємо створити умови, щоб ці можливості глобалізації ITсектору були конкурентноздатні» (В Україні будуть створені абсолютно
привабливі умови для роботи ІТ-бізнесу – Порошенко //
https://www.unian.ua/science/10253739-v-ukrajini-budut-stvoreni-absolyutnoprivablivi-umovi-dlya-roboti-it-biznesu-poroshenko.htm. – 2018. – 08.09).
Завдяки відкриттю даних минулого року українська економіка
отримала 700 млн доларів.
Офіційна інформація
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Про це на відкритті Open Data Forum заявив голова Державного
агентства з питань електронного урядування України Олександр
Риженко.
«Цього року було проведено важливе дослідження, яке показало, що за
2017 рік було внесено в економіку України близько 700 млн доларів за
рахунок відкриття даних і їх використання» (Минулого року відкриті дані
принесли економіці України $700 млн // https://news.finance.ua/ua/news//434073/mynulogo-roku-vidkryti-dani-prynesly-ekonomitsi-ukrayiny-700-mln. –
2018. – 08.09).

Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про лікарські засоби» та
відкрила публічний доступ експертам та громадськості до результатів
доклінічного вивчення і клінічних випробувань лікарських засобів.
За ухвалення відповідного законопроекту №4074 проголосувало 247
депутатів при мінімально необхідних 226 голосах. Українські парламентарі
таким чином гармонізували законодавство із положеннями ЄС щодо
публічного доступу до результатів доклінічних досліджень і клінічних
випробувань лікарських засобів. Також це дає змогу прозоріше висвітлювати
напрямки витрат та цільового використання коштів з боку профільного
міністерства.
Прийняті законодавчі зміни потрібні ще й для усунення протиріччя між
статтею 14 Закону «Про інформацію» та законодавством щодо лікарських
засобів. Адже вся інформація щодо впливу товарів (якими є ліки) на здоров’я
та життя людини має бути публічною.
Українські парламентарі також врахували пропозицію Міністерства
охорони здоров’я щодо збільшення визначення прикінцевими положеннями
законопроекту строків на розробку необхідних для реалізації законопроекту
змін до чинних нормативних актів з 1 до 6 місяців. Як раніше інформували
ЗМІ, законопроект пройшов перше читання 2 листопада 2016 року
(Олександр Мельник В Україні відкрили доступ до результатів
досліджень ліків // https://nachasi.com/2018/09/05/dostup-do-rezultativdoslidzhen-likiv. – 2018. – 05.09).
Національний поштовий оператор «Укрпошта» переходить на
електронний документообіг з юридичними особами.
Відтепер рахунки, акти виконаних робіт, списки згрупованих
відправлень і форми 101 (повернення) можна отримати за допомогою сервісу
«Вчасно», через який і відбуватиметься електронний документообіг.
«Укрпошта» переходить на електронний документообіг з юридичними
особами через сервіс «Вчасно». Це інструмент для компаній та підприємців,
який дозволяє підписувати та обмінюватися документами онлайн.
«Укрпошта» запустила власний мобільний застосунок для операційної
системи iOS. Відтепер всі охочі матимуть доступ до головної пошти країни
Офіційна інформація
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зі свого смартфону. Створенням програми займалася команда «Укрпошти»
та партнер із діджиталізації маркетингу – IT-компанія D2.
Також додамо, що національний поштовий оператор країни запустив
ексклюзивний канал експрес-доставки товарів із Китаю JD-UKRPOSHTA.
Зазначається, що тепер онлайн-шопінг буде ще доступнішим і українці
зможуть придбати товари на цьому світовому майданчику (Альбіна
Курбанова «Укрпошта» переходить на електронний документообіг //
https://nachasi.com/2018/09/05/ukrposhta-elektronnyj-dokumentoobig. – 2018. –
05.09).

Державна регуляторна служба України разом з експертами проекту
«Прозорість
та
підзвітність
у
державному
управлінні
та
послугах»/TAPAS з ініціативи проекту «Регуляторна мапа України»
розробили перший в Україні стандарт набору відкритих даних
регуляторних органів.
Враховуючи
актуальність
запровадження
цього
стандарту
регуляторними органами, Державна регуляторна служба України спільно з
Державним агентством з питань електронного урядування України 4 вересня
2018 року провели воркшоп-презентацію щодо впровадження першого в
Україні стандарту набору відкритих даних регуляторних органів.
Учасники заходу ознайомились із положеннями стандарту та дізнались
про можливості його використання для належного виконання ними вимог
законодавства щодо розміщення на державному порталі data.gov.ua наборів
відкритих даних регуляторних органів.
Відкриті дані потрібні для підвищення рівня прозорості та ефективності
державного і муніципального управління, а також прискорення розвитку
економіки. Адже на їх основі реалізують успішні соціальні та комерційні
проекти.
Відриті дані часто плутають із публікацією інформації на сайтах органів
влади. Насправді це інформація у відкритих форматах, що дозволяє її зручне
та автоматичне оброблення, вільне використання в особистих чи
комерційних цілях.
Голова ДРС Ксенія Ляпіна:
«Впровадження першого в Україні стандарту набору відкритих даних
регуляторних органів сприятиме реалізації реформи у сфері дерегуляції,
головним завданням якої є зниження регуляторного тиску на бізнес.
Спрощення адміністративних процедур, необхідних для реалізації
господарських повноважень суб’єктами господарювання, та їх кількості,
зменшення кількості контролюючих органів та частоти перевірок, скасування
необґрунтованих дозволів та ліцензій – усе це можливе завдяки дерегуляції
на місцях. Окрім того, оприлюднення даних регуляторними органами
відповідно до стандарту – потужний інструментарій для громадськості та
бізнес-спільноти, який дозволить брати активну участь у регуляторній
діяльності, тримати під постійним контролем діяльність регуляторних
Офіційна інформація
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органів та відстежувати факти порушень чинного законодавства їх
посадовими особами, відстоювати власні права та законні інтереси».
Перший заступник голови Державного агентства з питань
електронного урядування України Олексій Вискуб:
«Політика відкритості Уряду в Україні передбачає, що вся інформація,
якою володіє держава, має бути доступною громадянам та бізнесу. Звісно,
крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом. Наприкінці
2017 року Уряд схвалив оновлену постанову №835, якою подвоїв до 600
кількість наборів даних, що мають бути оприлюднені органами влади у
формі відкритих даних на єдиному національному порталі data.gov.ua.
Особливе місце у цих наборах посідає інформація про регуляторні акти, від
якості та ефективності яких напряму залежить робота бізнесу. Тож сьогодні
ми робимо впевнений крок до відкриття всіх місцевих регуляторних актів за
єдиними відкритими стандартами для можливості їх чіткого розуміння,
аналізу, порівняння – будь-якого вільного використання бізнесом, ЗМІ та
громадськістю».
Директор проекту «Прозорість та підзвітність у державному
управлінні та послугах»/TAPAS Петро Матіяшек:
«Відкрита, прозора, загальнодоступна регуляторна політика є запорукою
розвитку економіки та залучення інвестицій. Це не тільки дозволить
громадянам та бізнесу краще й легше організувати своє життя, роботу, а й
надасть можливість прогнозувати, планувати майбутнє. Прозорість
регуляторної політики також є вагомою складовою в боротьбі з корупцією,
адже там, де все прозоре та доступне, корупції важко існувати та
прогресувати. Тому наш проект підтримує відкриття великого шару даних,
які досі є закритими та недоступними».
Керівник проекту Transparent cities/Прозорі міста Катерина
Цибенко:
«Питання про оприлюднення переліку чинних регуляторних актів на
Єдиному державному порталі відкритих даних – це один з індикаторів
методології рейтингу прозорості інвестиційного сектору. Ми перевіряємо, чи
оприлюднений цей перелік із зазначенням дати набуття чинності, строку
проведення
базового,
повторного
та
періодичного
відстеження
результативності та інформації про місце оприлюднення. Загалом у
методології п’ять індикаторів стосуються реалізації регуляторної політики, і
ми вважаємо, що їх дотримання робить інвестиційний сектор у містах значно
прозорішим».
Член Громадської ради при ДРС, СEO проекту «Регуляторна мапа
України» Олександр Пліва:
«Якість даних є однією з ключових проблем використання відкритих
даних. Для тих наборів, оприлюднення яких вимагається законодавством,
окрім загальних вимог визначених у постанові КМУ №835 від 21.10.2015 р.,
доцільно розробляти певні стандарти, які б дозволяли певним чином їх
уніфікувати. Ми вдячні за підтримку нашої ініціативи і пишаємося
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причетністю до створення першого такого стандарту набору відкритих даних
для регуляторних органів. Адже саме ці дані мають величезний потенціал, бо
вони дозволять прискорити процеси дерегуляції господарської діяльності на
місцях та суттєво удосконалити процеси урядування, за рахунок їх
цифровізації та автоматизації, як це і має бути у XXI столітті».
Участь у заході також взяли представники структурних підрозділів
обласних державних адміністрацій з питань реалізації державної
регуляторної політики, посадові особи обласних державних адміністрацій,
відповідальних за оприлюднення публічної інформації у форматі відкритих
даних, представники Асоціації міст України та органів місцевого
самоврядування, громадських організацій, Фонду «Східна Європа», Фонду
«Євразія», фахівці ДРС, експерти з питань реалізації регуляторної політики
та ЗМІ (Відкриття даних регуляторних органів – це значні можливості
для громадян та бізнесу // https://www.kmu.gov.ua/ua/news/vidkrittya-danihregulyatornih-organiv-ce-znachni-mozhlivosti-dlya-gromadyan-ta-biznesu.
–
2018. – 04.09).

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що з наступного року
планує ввести для депутатів електронні картки – для боротьби з
кнопкодавством.
З наступного року планують ввести електронні картки для депутатів. За
словами Парубія, електронна картка вводиться як єдина картка і для
голосування, і для проходження у Верховну Раду, – як загальна ІТ-стратегія
Верховної Ради, – унеможливить неперсональне голосування.
«IT-стратегія розробляється спільно з Європарламентом. І я планую її на
наступний рік вже ввести в дію, щоб вона почала діяти».
Крім цього, він розповів, що до нового року планує створити у Раді
освітній центр за зразком європейських парламентів (Альбіна Курбанова В
Україні планують ввести електронні картки для депутатів //
https://nachasi.com/2018/09/05/ukrposhta-elektronnyj-dokumentoobig. – 2018. –
04.09).
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України (МОЗ), із
вересня 2018 року дані про медичні професійні огляди українців
зберігаються в єдиній електронній системі. Таке нововведення має на меті
впорядкувати професійні медогляди й унеможливить використання
підроблених довідок та санітарних книжок.
Як відомо, професійний медогляд є обов’язковою умовою роботи водіїв,
людей, які володіють зброєю, та декретованих осіб – вихователів, вчителів,
викладачів, студентів, працівників громадського харчування, торгівлі тощо.
Тепер дані про такі огляди міститимуться в єдиному реєстрі медичних
оглядів – надійно захищеній електронній системі, заявили у МОЗ.
Професійний медогляд українці проходитимуть виключно в закладах
охорони здоров’я, а дані автоматично відображатимуться в електронній
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системі. Довідку-дублікат про пройдений медогляд кожен українець зможе
одержати безоплатно.
З часом єдиний реєстр медичних оглядів буде інтегровано до системи
«Електронне здоров’я». Як повідомили у МОЗ, поки що працює мобільний
додаток «Медичні огляди». Його можна використовувати для швидкої
перевірки легітимності кожного конкретного медичного огляду.
На сьогодні у міжвідомчу взаємодію та роботу в єдиному
інформаційному просторі приєднались Міністерство внутрішніх справ та
Міністерство молоді та спорту. МОЗ України проводить роботу щодо
долучення до міжвідомчої взаємодії та роботи в єдиному інформаційному
просторі інших міністерств та державних установ.

До кінця 2018 року фахівці МОЗ мають підключити до єдиної
електронної системи близько 3 тис закладів охорони здоров’я в усіх областях
України. Наступним кроком стане поступова заміна паперових бланків
медичних оглядів на електронні. Після завершення тестового періоду єдина
державна база даних медичних оглядів буде обов’язковою до використання
усіма споживачами відповідної інформації, додали у профільному відомстві
(Олександр Мельник В Україні запроваджено онлайн-реєстр медичних
оглядів // https://nachasi.com/2018/09/04/bez-kuplenyh-dovidok-v-ukrayinizapustyly-onlajn-reyestr-medychnyh-oglyadiv. – 2018. – 04.09).
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, що надає змогу кожному громадянину
самостійно отримати інформацію про автомобільний ринок у кілька кліків.
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Вперше транспортний засіб потрапляє в цей реєстр після придбання та
реєстрації власником у територіальному сервісному центрі МВС. Далі в
реєстрі відображаються всі зміни, що відбуваються з автомобілем: зміна
власника, номерного знака, 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
«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.
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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
більше, 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://kurs.if.ua/news/v_ukraini_zapustyly_servis_na_osnovi_vidkrytyh_danyh_
pro_pershu_reiestratsiyu_avto_68687.html. – 2018. – 03.09).
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У вересні поточного року Міністерство оборони оголосить конкурс
на закупівлю квартир для військових на електронній платформі
ProZorro.
Міноборони має оголосити конкурс на закупівлю квартир для
військових. Квартири планують закупити у Вінниці, Хмельницькому, Львові,
Дніпрі, Одесі та в Василькові Київської області.
Закупівля буде проводитись в рамках постанови Кабміну «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб
рядового и начальницького складу» за рахунок коштів, передбачених в
державному бюджеті на фінансування ЗСУ в 2018 році.
Основними вимоги до таких квартир є 100-відсоткова готовність
оздоблювальних робіт на момент передачі їх міністерству. Також квартири
мають розташовуватися в об’єктах житлового будівництва, які готові на 95
%, і які планують ввести в експлуатацію в цьому році.
Додамо, що українські розробники створюють спеціальний месенджер
для військових, який Вони планують передати для офіційного користування
Міністерству оборони України (Альбіна Курбанова Міноборони закупить
квартири
для
військових
через
ProZorro
//
https://nachasi.com/2018/09/03/kvartyry-viyskovy-prozorro. – 2018. – 03.09).
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Регіональні ініціативи
21 вересня Компанія Visa в партнерстві з інноваційним парком
UNIT.City провела в Україні третій міжнародний Visa Cashless Summit
під назвою «Driving Growth with Innovations». Участь у саміті взяли понад
200 українських та міжнародних фахівців.
Visa зібрала експертів фінансового, технологічного, банківського,
торгового та державного секторів на платформі UNIT.City. Делегати саміту
обговорили прогрес фінансових технологій і значення безготівкових
платежів у розвитку економіки країни.
Збираючи ключових гравців із різних сфер на одній платформі, Visa вже
втретє ініціює дискусію з актуальних питань сфери безготівкових
розрахунків. Учасники Саміту обговорили актуальні теми розвитку
платіжних технологій у широкому контексті економічних і технологічних
трендів та дії, необхідні для створення безшовного споживацького досвіду.
Особливо інтенсивними були інтерактивні дискусії щодо використання
великих даних і перешкод для розвитку електронної комерції.
Серед запрошених спікерів Visa Cashless Summit виступили Дмитро
Шимків, топ-менеджер у сфері інформаційних технологій із доповіддю «Роль
інновацій у мінливому світі для підтримки довіри споживачів», Олександр
Яблунівський, директор Департаменту платіжних систем та інноваційного
розвитку НБУ, Антон Тютюн, заступник глави «Ощадбанку», Ігор
Смілянський, генеральний директор «Укрпошти», Олексій Шабан, керівник
роздрібного бізнесу «ПриватБанку», Юрій Назаров, директор департаменту
інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, представники Міністерства
економічного розвитку, провідних українських банків, дослідницьких
організацій, сервісних, торговельних і фінансово-технічних компаній.
З моменту першого Кешлес Саміту в 2016 році Visa реалізувала в
Україні ряд успішних інновацій ‒ безконтактну оплату проїзду в наземному
транспорті та метро, Google Pay, Apple Pay, GarminPay, працюємо над
впровадженням QR-платежів. З огляду на такі глобальні тренди, як зростання
використання смартфонів для здійснення платежів і поширення інтернетречей, ми розуміємо, що однією з ключових завдань платіжної екосистеми є
створення «безшовного» споживацького досвіду (Аліна Присяжнюк У Києві
відбувся третій міжнародний Visa Cashless Summit, присвячений
майбутньому платіжних технологій // https://nachasi.com/2018/09/21/visacashless-summit. – 2018. – 21.09).
Власти Днепра запустили в городе единый проездной на трамвай и
троллейбус.
В Днепре запустили единый проездной на трамвай и троллейбус.
Замглавы Днепра Яника Мерило:
Регіональні ініціативи

26

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

1 – 30 вересня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
единый билет на общественный транспорт можно купить через
приложение Приват24. Он бывают на день, неделю и на месяц. «Билет на
безграничное количество проездов на день на трамвае и/или троллейбусе – 10
грн, на неделю – 60 грн и на месяц – 260 грн» (В Днепре запустили единый
проездной
на
общественный
транспорт
//
https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/v-dnepre-zapustili-edinyyproezdnoy-na-obschestvennyy-transport . – 2018. – 19.09).

13 вересня 2018-го Львівська міська рада та компанія Mastercard у
рамках стратегічної співпраці представили реалізовані у місті смартрішення, а також концепцію електронного кабінету містянина. «Портал
мешканця Львова» дозволить львів’янам вирішувати адміністративні,
комунальні, медичні та освітні питання через інтернет.
Портал передбачатиме максимально розширений перелік послуг та
сервісів. Завдяки інтеграції платформи цифрових гаманців Masterpass на
порталі можливо буде здійснювати онлайн-платежі в 1 клік, повідомила пресслужба компанії.
Портал об’єднає низку послуг і сервісів, які дозволять зручно та швидко
вирішувати адміністративні, комунальні й інші питання містянина в
електронному режимі. Серед послуг, наприклад:
реєстрація місця проживання, реєстрація фізичної особи підприємця,
приватизація, присвоєння поштових адрес,
видача довідок, надання дозволів,
реєстрація декларацій тощо.
Портал також передбачатиме можливість онлайн-звернень до посадовців
та подальше відслідковування статусу електронних пропозицій і скарг.
Буде значно спрощена реєстрація особистого кабінету, – у т.ч. через
соціальні мережі, – а також навігація на сайті.
Андрій Садовий, міський голова Львова:
Переконаний, що всі ті сервіси, які ми запроваджуємо – це чіткі кроки
до мінімізації корупції, яка, на жаль, сьогодні присутня, особливо, в
державних структурах. Закликаю усіх львів’ян користуватись новими
послугами і новими формами спілкування з мерією.
Перед початком роботи над «Порталом мешканця Львова» було
проведено опитування серед жителів міста, ініційоване компанією
Mastercard. Метою опитування було зрозуміти досвід взаємодії львів’ян із
міською радою та місцевими органами, а також визначити найбільш
затребувані серед мешканців функції для розвитку майбутнього порталу.
Результати показали, що найбільше львів’яни хочуть отримувати через
інтернет адміністративні, медичні та освітні послуги.
Серед обов’язкових елементів онлайн-порталу респонденти відзначили,
у першу чергу, можливість зручної онлайн-оплати. Саме тому на порталі
буде інтегрована платформа цифрових гаманців Masterpas.
Віра Платонова, генеральний директор Mastercard в Україні:
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Разом із партнерами – українськими банками – ми вже запустили ряд
smart city рішень у Львові, зокрема, безконтактні оплати на муніципальних
парковках та у львівських трамваях. «Портал мешканця Львова» – ще один
проект в рамках концепції розумного і комфортного міста (Аліна
Присяжнюк Львівська мерія та Mastercard представили «Портал
мешканця Львова» // https://nachasi.com/2018/09/15/portal-meshkantsyalvova. – 2018. – 15.09).

У межах Forum 451°E відбулась панель Smart Governance, у якій
представники Нідерландів, Польщі, Ізраїлю та Австралії поділились
досвідом втілення проектів у сфері електронного урядування у їх країнах
та містах. Спікери розповіли про інноваційні та розумні рішення, які вони
впровадили та впроваджуватимуть. Зазначимо, що цьогоріч на форумі лише
іноземні спікери.
Один із спікерів Аік ван Емерен, менеджер з питань інновацій у CTO
Асмтердаму, розповів, що працюючи над інноваційною програмою Future
Gov Amsterdam, Аік прагне мислити і діяти над оновленням уряду. Він
з командою переосмислюють повноваження, завдання, моделі та способи
роботи.
Він
займається
координацією
Amsterdam’s
blockchain,
AI та PublicTech-програм. А також він колишній директор мережі
державного управління Нідерландів.
«Мені дуже приємно бути тут, у Львові. Львів – дивовижне місто.
Я вражений тим, що відбувається у вашому місті, ви дуже швидко
розвиваєтеся і попереду інших міст».
Мажена Райтель має більш, ніж 20-річний професійний досвід
у сфері інвестиційного банківського та корпоративного фінансування.
Вона консультувала іноземні компанії у своїх інвестиціях у Польщі, а також
уряд Польщі та місцеві органи влади. Перебуваючи в Лондоні, Марцена була
частиною багатьох проектів приватизації та секторальних досліджень.
Мажена спеціалізується на проектах PPP / PFI, присвячених використанню
приватного фінансування для капіталомістких проектів. Сектор включає,
зокрема, дороги, соціальне житло, школи, медичне обслуговування
на громадському транспорті, загальнодоступні державні заходи для
гуртожитку. Вона є членом Ради польської філії Міжнародної асоціації
проектів (IPFA).
«Мені дуже приємно перебувати тут і ділитися з вашим містом нашим
досвідом»
Майкл Гірел – підприємець, засновник та виконавчий директор
AuxBridge. Майкл має більше двадцяти років успішного досвіду роботи над
високотехнологічними компаніями в США, Ізраїлі та Європі, а також у
виконанні та впровадженні складних проектів у всьому світі. AuxBridge –
корпорація з міжнародних технологій зі штаб-квартирою в Ізраїлі, яка
пропонує інноваційні рішення в широких сферах, таких як: Telco, IT, HLS,
і зосереджена на витончених технологіях та ноу-хау, що дозволить
Регіональні ініціативи

28

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

1 – 30 вересня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
їм забезпечити найефективніші індивідуальні рішення на основі потреб
та ресурсів замовника.
«Передусім, хочу привітати Марту Романяк та усю її команду, які
роблять надзвичайно багато для свого міста. Дуже дякую, що запросили мене
взяти участь у форумі і поділитися досвідом розвитку мого міста».
Крістіна Франкен – німецький архітектор та дослідниця, яка працює
на перехресті аналізу даних, міських технологій та психології користувача.
Основними питаннями, над якими вона працює, є: як технології можуть
і мають впливати на міський простір, а також, яку роль відкриті та закриті
системи відіграють у майбутніх розумних містах. Крістіна досліджує,
як мешканці можуть зробити свій внесок у розвиток міста, щоб активно
впливати на його зміни.
«Дуже приємно тут бути. Надзвичайне місто і дуже приємні та відкриті
люди».
На другий день форуму заплановано воркшоп на тему «Створення
концепції Smart City у власному місті», учасниками якого будуть іноземні
та українські експерти, представники громадських організацій, громадські
активісти.
Forum 451°E – щорічний захід, організований управлінням ІТ. Метою
форуму 451°Е зазвичай було обговорення та презентація досягнень у сфері
електронного врядування. Однак цього року спікери та організатори заходу
працювали у новому форматі: форум стосувався не лише теми електронного
врядування, а теми розумних міст загалом. До Львова з’їхалися експерти
з Нідерландів, Польщі, Австрії, Іспанії, Австралії, Казахстану (Уляна Шпуля
Під час Forum 451°E спікери поділилися досвідом втілення проектів
у сфері
електронного
урядування
у їх країнах
//
https://cityadm.lviv.ua/news/city/lviv-changes/255073-pid-chas-forum-451-e-spikerypodilylysia-dosvidom-vtilennia-proektiv-u-sferi-elektronnoho-uriaduvannia-uikh-krainakh. – 2018. – 14.09).

Команда проекту «Відкриті дані Львова» запрезентувала
можливості бота @LvivCityHelper. Чатбот у Telegram є органічною
частиною екосистеми відкритих даних Львова, його місія – «від міської
ради можна отримати відповідь так само легко і швидко, як від колеги
чи сусіда».
Олена Гунько, менеджер проекту «Відкриті дані Львова» :
«Не секрет, що буває складно розібратись у всіх тонкощах роботи,
процесів та документів міської ради та її структурних підрозділів, а інколи
важливо не просто отримати відповідь на запит у визначений законом термін,
а одразу ж, як виникла така потреба. Тим більше, далеко не всі мешканці
знають специфічну термінологію на зразок «титульні списки», та це не
є причиною, щоб їм було складно та довго розпитувати, коли буде
відремонтована їхня вулиця, будинок, дитячий майданчик; яка школа
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першочергово прийме їхній дітей у перший клас і скільки коштів на неї
виділив муніципалітет».
@LvivCityHelper – це швидкий, легкий та зрозумілий доступ
до публічної інформації міста 24/7. Користувачам не потрібно встановлювати
нових додатків чи проводити справжні розслідування на багаторівневих вебресурсах, щоб отримати відповідь на своє запитання. В такий спосіб
Львівська міська рада взаємодіє із мешканцями «так, там і тоді», коли зручно
власне львів’янам, адже все, що потрібно – це зайти у месенджер. Бот стане
додатковим помічником і для громадських активістів та депутатів, оскільки
можливість автоматизованого моніторингу ситуації по наборах даних
дозволить втримувати в полі зору більше інформації та бути
ще ефективнішими завдяки зекономленому часу.
Вже зараз у переліку наборів відкритих даних, на основі яких працює
@LvivCityHelper: 1) структура Львівської міської ради; 2) території
обслуговування шкіл; 3) перелік закладів дошкільної та шкільної освіти; 4)
титульні списки (розпорядники коштів – районні адміністрації, управління
освіти, управління молоді та спорту). У планах команди щодо розвитку
проекту – розгорнути чатбота у Facebook месенджері та додати набори даних
про бюджет закладів освіти, комунальне майно, реєстр дозволів, містобудівні
умови та обмеження, графік руху громадського транспорту.
Зауважимо, що чатбот відповідає на конкретний точковий запит (наразі
доступний пошук за адресою об’єкту), тому для тих, кого цікавить повна
картина та її аналіз, завжди стане в нагоді Портал відкритих даних Львова
(Команда проекту «Відкриті дані Львова» запрезентувала можливості
бота @LvivCityHelper // https://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-changes/254955komanda-proektu-vidkryti-dani-lvova-zaprezentuvala-mozhlyvosti-botalvivcityhelper. – 2018. – 13.09).

У Кропивницькому створили перший в Україні інструмент
моніторингу озеленення міста.
Проект «Зелений Кропивницький», створений на основі відкритих даних
міськради, дозволяє мати повну інформацію про насадження, обрізання та
видалення дерев на території обласного центру.
Проект, по-перше, відкриває можливість вносити зміни в роботу
відповідних комунальних підприємств. По-друге, руйнує передумови для
зловживань через відсутність у відкритому доступі переліку робіт, локацій,
інформації щодо замовників та виконавців.
Щоб побачити «Зелений Кропивницький», треба перейти за
адресою http://texty.org.ua/d/2018/trees. Наступного тижня проект з’явиться на
сайті міськради у розділі «Електронні сервіси».
Інформацію обіцяють оновлювати раз на два тижні.
Проект виконала «Агенція журналістики даних» у межах проекту
«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» за
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сприяння Держагентства з питань електронного урядування України та за
підтримки USAID/UK aid.
Влада має намір створити подібні проекти з інших напрямків
життєдіяльності міста (У Кропивницькому онлайн можна відстежувати,
де висаджують дерева, а де їх знищують // https://cbn.com.ua/2018/09/12/ukropyvnytskomu-onlajn-mozhna-vidstezhuvaty-de-vysadzhuyut-dereva-a-de-yihznyshhuyut. – 2018. – 12.09).

У Волинській області запрацював додаток My Pol, який дозволяє за
лічені секунди викликати поліцію. Головний поліцейський Волині Петро
Шпига зауважив, що Волинь – четвертий регіон, де офіційно стартує робота
додатку миттєвого виклику поліції.
Користувачі додатку зможуть миттєво зв’язуватися з поліцією
за допомогою кнопки «SOS», що передаватиме геолокацію. Додаток
є безкоштовним. Він дасть можливість максимально швидко реагувати
на виклики, затримувати злочинців, забезпечувати безпеку і охорону
громадян. На часі дізнатися більше про додаток для миттєвого виклику
поліції.
У додатку також можна буде подивитися розташування відділків поліції,
подивитися повноваження поліцейських у тому чи іншому випадку, оцінити
роботу поліції тощо. Автор та керівник проекту My Pol Дмитро
Подворчанський розповів, що прикладів таких додатків у світі дуже мало,
зокрема, вони діють у Арабських Еміратах та Сінгапурі. Основні завдання
додатку – якнайшвидше доставити повідомлення про правопорушення
у поліцію і надати правоохоронцям максимально багато інформації. Потрібно
лише завантажити додаток і ввести свої контактні дані. Якщо інтернету
немає, додаток може відправити повідомлення про правопорушення
за допомогою SMS, поліція бачить виклик як звичайне повідомлення, але
з вашою геолокацією. Зараз розробники працюють з операторами зв’язку,
аби забезпечити комунікації у населених пунктах, де немає інтернету.
Тож поліцейські зможуть робити якісь відмітки після засідання комісії
про ту чи іншу людину, що повідомляє недостовірну інформацію. Наразі
50 тис людей завантажили My Pol. Керівник проекту закликав не тестувати
додаток просто для цікавості, адже за це, як і за хибний виклик поліції
телефоном, законодавством передбачено відповідальність. До слова, поки
не обмежили користування My Pol дітьми, проте у майбутньому запровадять
певні обмеження. Автори розробки планують за місяць випустити My Pol
англійською мовою, аби іноземці теж могли викликати правоохоронців
(Людмила Кліщук На Волині запустили мобільний додаток для
миттєвого виклику поліції // https://nachasi.com/2018/09/12/dodatok-my-pol.
– 2018. – 12.09).
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Ян Білоголовий, адвокат, практика в галузі корпоративного,
господарського, адміністративного, земельного, трудового, сімейного та
кримінального права:
Реалізація пілотного проекту із запровадження електронних
земельних торгів.
Постановою КМУ від 21.06.2017 року № 688 було затверджено
«Порядок реалізації пілотного проекту із запровадження електронних
земельних торгів». В основу цього рішення покладалось впровадження
пілотного
проекту
щодо
продажу
територіальними
органами
Держгеокадастру прав на земельні ділянки державної власності
сільськогосподарського призначення шляхом проведення електронних
земельних торгів. Крім того, постановою передбачалось здійснення заходів,
спрямованих на впровадження системи зберігання та захисту даних
Blockchain при проведенні електронних земельних торгів та у роботі
Державного земельного кадастру.
Як зазначав Кабінет Міністрів України, прийняття документа дозволить
створити сучасну, прозору і дієву систему проведення земельних торгів, що
забезпечить підвищення рівня прозорості та публічності під час формування
та реалізації державної земельної політики.
У 2018 році Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції
України та Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру в
рамках пілотного проекту уклали Договір про забезпечення функціонування
системи електронних земельних торгів.
Якщо
заглянути
в
систему
OpenMarket
за
адресою https://land.setam.net.ua, побачимо перші земельні лоти, за якими до
продажу, у середині жовтня 2018 року, запропоновані права оренди на 10
ділянок загальною площею 210 гектарів ( по дві в Кіровоградській, Одеській,
Сумській, Львівській та Чернігівській областях).
Проте, щоб зрозуміти наскільки законні електронні торги в сучасних
умовах, потрібно проаналізувати норми діючого законодавства.
Конституція України, відповідно до статті 8, має найвищу юридичну
силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі
Конституції України і повинні відповідати їй.
Однією з ознак, яка відрізняє закон від інших нормативно-правових
актів, є прийняття його вищим представницьким органом державної влади.
Вища юридична сила закону полягає також у тому, що всі підзаконні
нормативно-правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом
не повинні суперечити їм.
Згідно з частиною третьою статті 113 Конституції України Кабінет
Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та
законами України, а також указами Президента України та постановами
Експертний погляд
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Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів
України.
Отже, у випадку суперечності норм підзаконного акта нормам закону
слід застосовувати норми закону, оскільки він має вищу юридичну силу.
Земельним кодексом України у статтях 134 – 139 передбачається, що
земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них
(оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них
об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності,
підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних
торгах), крім виключень, передбачених цим кодексом.
Особливостями земельних торгів є певний порядок, яким
передбачено наступне:
- учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала
виконавцю земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137
цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована
у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може
набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка
виставляється на земельні торги;
- в оголошенні про проведенні земельних торгів зазначається місце і час
проведення земельних торгів;
- виконавець земельних торгів після отримання документів, зазначених
у частині першій статті 137 ЗКУ, заносить до книги реєстрації учасників
торгів порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання
придбати, та видає учаснику (його представнику) довідку про отримання
документів із зазначенням їх переліку, вхідний квиток, інформаційну картку
на лот та картку учасника (із зазначенням на зворотному боці умов
проведення торгів);
- у день проведення торгів виконавець реєструє присутніх
учасників. Учасник
(його
представник)
зобов’язаний
пред’явити
паспорт (довіреність на вчинення дій під час торгів, зокрема на участь у
торгах та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт);
- після цього виконавець видає учаснику табличку з номером;
- під час проведення торгів мають право бути присутніми та здійснювати
звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів
масової інформації та громадських об’єднань;
- за рішенням ліцитатора під час торгів за певним лотом у залі можуть
бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також
особи, які не є учасниками, за запрошенням організатора земельних торгів;
- особам, які не є учасниками торгів за конкретним
лотом, забороняєтьсявтручатися у торги в будь-який спосіб, вчиняти дії,
спрямовані на умисне створення перешкод для проведення торгів
(пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора,
відвертати увагу учасників);
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- торги
починаються з
оголошення
ліцитатором
стартової
ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга);
- у ході торгів учасники повідомляють про намір придбати лот за
оголошеною ліцитатором ціною у два способи: підняттям таблички з
номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни,
запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу),
або підняттям
таблички
з
одночасним
оголошенням
своєї
пропозиції стосовно ціни лота, яка має бути більшою, ніж названа
ліцитатором ціна, щонайменше на один крок торгів і обов’язково кратною
кроку торгів (пропозиція ціни з голосу);
- у разі якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення
останньої ціни не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за
лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням
слова «Продано», називає ціну продажу лота за останньою найбільшою
ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає
його для підписання протоколу, який ведеться під час торгів.
Отже, як ми бачимо з норм Земельного кодексу України, проведення
торгів здійснюється у певному приміщенні (залі), у присутності учасників та
інших осіб, які у фізичній взаємодії з ліцитатором висловлюють свої
пропозиції щодо умов придбання лоту. До того ж особи, що заважають
проведенню торгів можуть бути видалені із зали. А закінчення торгів спливає
одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова
«Продано».
При проведенні торгів в електронному вигляді вищевказані вимоги
виконати неможливо.
Таким чином, оскільки Постанова КМУ від 21.06.2017 року № 688 має
нижчу силу від Земельного кодексу України, то в цьому випадку проведення
земельних торгів може відбуватись тільки в порядку статей 134-139 цього
Кодексу.
Без внесення змін до Земельного кодексу України щодо використання
пілотних проектів, проведення торгів на підставі Постанови КМУ може бути
оспорено у судовому порядку (Проблеми проведення електронних
земельних торгів // https://blog.liga.net/user/ybilogolovyiy/article/31149. –
2018. – 25.09).

Юрій Віннічук, Сергій Головньов:
БізнесЦензор зібрав найпоширеніші схеми, які допомагають
чиновникам заробляти на державних закупівлях.
Деякі громадяни сприймають систему ProZorro, як панацею від будьякої корупції в сфері державних закупівель.
Насправді, ProZorro – це інструмент, електронний майданчик. Завдяки
йому учасникам можна швидше розміщувати інформацію в системі,
замовникам зручніше проводити торги, а активістам легше шукати
результати закупівель.
Експертний погляд
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До цього в країні неможливо було проводити електроні торги. Але
інформацію про результати замовники так само були зобов’язані
обнародувати в електронному «Віснику державних закупівель».
Система ProZorro дала нові можливості. Тепер у влади замість киянки є
відбійний молоток. Але лупати скалу корупції стало не набагато легше.
Вже декілька разів фахові експерти публікували в мережі слабкі місця
діючої системи державних закупівель.
Власник компанії «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський
наприкінці 2017 року опублікував пам’ятку корупціонеру, в якій зібрав ТОП25 засобів обійти ProZorro. В червні 2018 року співзасновник видання «Наші
гроші» Юрій Ніколов привів 30 способів, як обійти ProZorro та норми закону.
Тобто, поки центральна влада звітує про економію мільярдів завдяки
проведенню державних закупівель на ProZorro, щодня на державних
підприємствах, відомствах, у містах та містечках чиновники масово
організовують перемогу на торгах обраним фірмам.
Зароблені на тендерних махінаціях гроші акумулюються та вкладаються
у передвиборчі кампанії та підкуп виборців.
Більшість таких схем можна прикрити, змінивши законодавство та
удосконаливши правила торгів в системі ProZorro. Але найбільша проблема,
на нашу думку, полягає у безкарності організаторів торгів.
Бізнес Цензор зробив перелік схем, використовуючи які чиновникикорупціонери прибирають конкуренцію на державних тендерах.
ПІДНЯТТЯ ЦІНИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ
Популярна схема обходу ProZorro – зміна ціни договору за допомогою
підписання додаткових угод.
Як це працює? Замовник та потрібний продавець товару/послуги
заздалегідь домовляються, що останній на торгах запропонує найнижчу ціну.
Після перемоги та підписання договору, через якийсь проміжок часу,
підписується додаткова угода про підняття ціни на товар.
Зазвичай подорожчання товару постачальник обґрунтовує зростом
закупівельних цін. На сленгу тендерних корупціонерів такий прийом
називається «догнатися допкою» (додатковою угодою).
Найпоширенішою така схема є при закупівлі палива.
Приклад. За інформацією «Наших грошей», в березні 2016 року філія
«Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» підписала
угоду з компанією «Вог Аеро Джет» Степана Івахіва та нащадків Ігоря
Єремєєва про закупівлю дизельного пального на загальну суму 1,4 млрд грн.
В тому ж місяці сторони уклали декілька додаткових угод про
підвищення закупівельної ціни спочатку на 10 %, а потім – ще на 10 %.
Пізніше НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом завищення
вартості закупівлі дизпалива для УЗ додатковою угодою від 29 березня 2016
року.
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Поділіть дорогу на невеликі відрізки і для ремонту кожного укладіть
окрему угоду. Так обійдете вимогу обов’язкового проведення закупівлі через
ProZorro.
ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ
Згідно із законом про публічні закупівлі, органи влади не зобов’язані
проводити закупки на електронних торгах, якщо сума не перевищує 199 тис.
грн для товарів та 1,5 млн грн – для робіт.
Тобто товари та послуги, які не перевищують цих сум, чиновники
можуть купувати у одного учасника, завантажуючи лише звіти про проведені
закупки.
Чиновник без проблем може замовити товар за 199 тис грн у
«потрібного постачальника» без конкуренції.
Таке правило дало державним установам поле для творчості.
І тут відкривається найбільш цікавий момент – можна ставити будь-яку
ціну товару/послуги, головне, щоб вона не перевищувала допорогового
значення.
Приклад. Так сталося в кінці 2016 року, коли Бабинська сільська рада
Гощанського району Рівненської області заплатила за мікроскоп з LCD дисплеєм 157 тис. грн – в 20 разів дорожче від ринкової вартості.
Лідером з проведенням таких закупівель є державне підприємство
«Селидіввугілля», яке в минулі роки заключило 335 договорів по 199 тис. грн
кожен на загальну суму 67 млн грн.
На початку 2017 року шахта «Росія» державного об’єднання
«Селидіввугілля» провела 14 допорогових закупівель вартістю 199 999 грн
кожна. Шахта купила мінеральну воду по 222 грн за одну пляшку та м’ясо по
4 тис. грн за кілограм.
Постачальником була ТОВ «Виробнича фірма «Корнер-пак», яку
пов’язують із «смотрящім» державного вугільного сектору Віталієм
Кропачевим.
Як бути, коли сума товару чи послуги, які держустанова планує
придбати, перевищує допорогові значення? У такому випадку предмет
закупівлі дробиться на певну кількість невеликих лотів, щоб провести торги
поза електронним майданчиком.
Наочним прикладом дроблення великих тендерів для обходу торгів на
ProZorro є замовлення ремонтів регіональних доріг. Так, одну дорогу ділять
на невеликі відрізки і для ремонту кожного відрізка укладається окрема
угода.
Таким чином обходиться вимога обов’язкового проведення закупівлі
через ProZorro.
Приклад. Цей спосіб капітального ремонту використовувався в
Тернопільській області. 19 червня 2018 року Служба автодоріг у
Тернопільській області за один день уклала 39 договорів про надання послуг
з поточного середнього ремонту дороги місцевого значення Малашівці –
Вертелка.
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Кожен тендер було оголошено на ремонт 400 метрів дороги. Вартість
кожної окремої закупівлі – 152,2 тис. грн. Загальна вартість всіх укладених
договорів – 5,94 млн грн.
За даними Офісу ефективного регулювання (BRDO), більшість тендерів,
проведених службами автомобільних доріг в областях на ремонти доріг,
проходять за допороговими процедурам без відкритих тендерів.
Як йдеться у звіті Рахункової палати, в 2017 році за неконкурентними
процедурами було проведено 35 % тендерів. Тобто лише 65 % ринку
публічних закупівель припадало на конкурентне середовище.
ЗМОВА УЧАСНИКІВ
У цій схемі переможець відомий заздалегідь, а інші учасники виконують
роль масовки. Помітити змову учасників тендеру можна тоді, коли на торгах
пропонується товар по завищеним цінам і жоден з продавців не знижує
вартість.
Приклад. У квітні 2018 року державне вугільне підприємство
«Торецьквугілля» на відкритих торгах замовило у ТОВ «Доненергоекспорт»
160 тон інертного пилу за 637 тис. грн.
Вартість тони інертного пилу становила 3,98 тис. грн, що на 13 % більше
від ціни, по якій «Доненергоекспорт» продавав пил ДП «Селидіввугілля»
місяцем раніше.
«Доненергоекспорт» не виробляє пил. Фірма придбала його у виробника
ТОВ «Союз промислових підприємців». В 2017 році це підприємство
продавало шахтам пил по ціні, яка була на тисячу гривень меншою, ніж на
торгах «Торецьквугілля».
На торгах з переможцем конкурувало ТОВ «ТД Євроімпекс», яке не
понижувало ціну. Це ТОВ – активний постачальник запчастин для
«Торецьквугілля».
ФІКТИВНИЙ ДЕМПІНГ
Для цієї схеми обходу ProZorro використовується підставна фірма, яка
з’являється на торги та в декілька разів занижує суму за свої товари/послуги.
Коли ця фіктивна юридична особа, в результаті торгів, стає переможцем,
вона відмовляється від участі.
Інші учасники, які в ході торгів занижували ціну, також відмовляються
від участі, а переможцем стає компанія з більш дорожчою пропозицією. По
простому таку схему можна назвати змовою.
Приклад. В листопаді 2015 року Шостинська міська рада в Сумській
області провела закупівлю робіт із реконструкції однієї з котельнь в місті
Шостка за 7,3 млн грн. В тендері перемогло ТОВ «Вант» ЛТД.
А через рік, в листопаді 2016 року Антимонопольний
комітет оштрафував
конкурента
переможця
–
ТОВ
«ШП
«Харківенергоремонт» на 68 тис. грн. АМКУ довів змову учасників.
Об’єднайте в один лот декілька видів продукції, яка виробляється
різними виробниками. Такі вимоги не дозволять виробникам взяти участь в
тендері. І на торгах переможе ваша прокладка!
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ПРОПИСАТИ СПЕЦИФІЧНІ УМОВИ ТЕНДЕРУ
Щоб на тендері переміг потрібний постачальник, чиновники вигадують
різноманітні схеми.
Так в тендері можуть бути прописані специфічні умови, або занадто
деталізовані вимоги до предмету закупівлі, під які підходить продукція
конкретного виробника.
Ще можна прописати в умовах специфічні технічні умови до продукції,
яку постачає конкретне коло постачальників. Наприклад, вказати точний
розмір продукції, колір або відтінок.
Або вимагати від учасників тендеру досвіду поставок продукції на
конкретний ринок та інше.
Приклад. Ілюстрацією є закупівля вакуумних туалетів «Укрзалізницею».
На тендер допускали лише компанії, які мали трирічний досвід встановлення
туалетних систем в вагонах «Укрзалізниці». При цьому наявність такого
досвіду у компанії затверджував сам замовник.
В результаті, на тендерах перемогло два постачальника з таким
«досвідом», які постачали продукцію одного виробника.
Інший приклад від порталу «Наші гроші». У вересні 2018 року Відділ
охорони здоров’я Києво-Святошинської РДА виписав тендерну
документацію на закупівлю ліків очікуваною вартістю 4 млн грн під одного
виробника.
Однією з вимог тендерної документації було надання учасниками
гарантійного листа від виробника (авторизаційного листа).
Водночас, у списку препаратів, на які потрібно було надати
авторизаційні листи, були ліки, які виробляються одним виробником в
Україні – «Київмедпрепарат» Костянтина Жеваго. Логічно, що в такому
випадку «Київмедпрепарат» сам піде на торги, або наддасть авторизаційний
лист лише близькому постачальнику.
ОБ’ЄДНАТИ В ОДИН ЛОТ ТОВАРИ, ЯКІ ВИРОБЛЯЮТЬСЯ
РІЗНИМИ ВИРОБНИКАМИ
Замовник об’єднує в один лот декілька видів продукції, яка
виробляється різними виробниками. За такої схеми виробники просто не
мають можливості взяти участь в тендері. І на торгах перемагає потрібний
посередник.
Приклад. «Укрзалізниця» в 2017 році провела закупівлю гальмівного
обладнання, об’єднавши в один лот товари, які виробляються різними
виробниками. Таким чином, виробники не змогли взяти участь в торгах і
переможцем стали «прокладки», які продають залізниці товар за завищеними
цінами.
Пропишіть в умовах короткі терміни поставки товарів, щоб виробник не
встиг виробити та поставити товар. А ваша фірма встигне, бо підготується
заздалегідь.
ОБМЕЖИТИ ПЕРІОД ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ
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Для обмеження конкуренції чиновники можуть вибрати таку дату
проведення торгів, щоб постачальники не встигли зібрати всі папірці.
Наприклад, можна оголосити торги за чотири дні до їх початку і вимагати від
учасників довідку ДФС про відсутність заборгованості зі сплати податків, яка
видається за п’ять днів.
Або можна призначити торги через три тижні і прописати у вимогах
надати довідку про несудимість директора, яку МВД видає за 30 днів.
Буває, що за місяць до проведення тендеру, змінюють тендерні умови,
додавши вимогу для постачальників надати певний сертифікат якості, який
видається протягом декількох місяців.
Приклад. В липні 2018 року Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської міськради провів торги, замовивши у ТОВ
«Еліт Буд Лтд» будівництво каналізації за 78,3 млн грн. Ціна піску та труб
були на чверть дорожчі, ніж на інших тендерах та у виробників.
Пропозицію іншого учасника тендеру ТДВ «Трест «Дніпроводбуд»,
який пропонував в півтора рази нижчу ціну, відхилили, оскільки компанія
завантажила 1-3 і 10-11 сторінки паспорта підписанта замість усього
паспорта.
Крім того, вона не надала гарантійні листи про згоду з порядком
формування тендерної ціни та про надання документів переможця у
п’ятиденний строк у разі перемоги.
ВСТАНОВИТИ КОРОТКІ ТЕРМІНИ ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ
Щоб відсіяти «непотрібних» учасників на торгах чиновники навмисно
прописують у тендерних умовах короткі терміни поставки товарів, за які
виробник не встигне виробити та поставити потрібний обсяг продукції.
В результаті, конкуренція відсутня, ціна вдвічі завищена, а на тендері
перемагає своя фірма, з якою по закінченню встановлених строків поставки
підписується додаткова угода про продовження термінів поставки.
Приклад. Восени 2017 року так вчинила «Укрзалізниця», провівши
тендер на закупку контактних проводів зі встановленими строками поставки
продукції в 30 днів.
Короткі терміни обмежили кількість учасників і переможцем стало ТОВ
«Інтеркабель Київ», яке представляло інтереси російського АО «Росскат».
Вартість силового дроту становила 471,5 грн за кг. Водночас, близький
за характеристиками дріт коштував на українському ринку близько 250
грн/кг.
ВИСТАВИТИ ДОВГИЙ ПЕРІОД ОПЛАТИ ЗА ТОВАР/ПОСЛУГУ
Щоб закупити на торгах товар/послугу у потрібного учасника
чиновники завищують в тендерних умовах граничний термін оплати,
додаючи таке: «Покупець здійснює оплату отриманої партії товару по факту
його поставки протягом 180 календарних днів».
Дане формулювання відсікає небажаних учасників. Хто погодиться
стільки часу очікувати оплату? Натомість, це дає змогу розрахуватися зі
«своєю компанією» хоч на наступний день після перемоги.
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Приклад. ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у серпні 2018
року замовило тканини, прописавши у тендерній документації: «Покупець
здійснює оплату отриманої партії товару по факту його поставки протягом
180-ти календарних днів».
Власник профільної компанії «Текстиль-Контакт» (найбільший
постачальник текстилю в країні) пише в своєму блозі, що нормальний
постачальник ніколи не піде на такий корупційний тендер.
ЗАХОВАТИ ТЕНДЕР
Ще, щоб потенційні учасники не змогли заявитися не тендер, чиновники
намагаються сховати оголошення про закупівлю. Наприклад можуть в назві
тендеру допустити граматичні помилки, щоб пошук не видав оголошення
про торги, або написати нечітко: замість автомобілів – обладнання, замість
рушників – тканини.
Не укладайте договір з випадковим переможцем у встановленні строки,
а потім скасуйте результати торгів через свої ж порушення.
ЩО РОБИТИ ЯКЩО НЕПОТРІБНИЙ УЧАСНИК ВСЕ Ж
ПЕРЕМІГ НА ТОРГАХ?
Можна оскаржити результати через АМКУ, подавши скаргу
Результати торгів можна оскаржити в Антимонопольному комітеті, який
зобов’язаний призупинити виконання тендеру на час розгляду скарги.
«Важливою проблемою публічних закупівель є автоматичне
призупинення в Prozorro процедури публічних закупівель на підставі поданої
скарги до АМКУ. Термін процедури закупівлі може затягуватися до 120 днів.
Колегією Антимонопольного комітету розглядаються скарги на одну і ту
саму процедуру закупівлі протягом чотирьох місяців. Такі обставини
свідчать про неефективність існуючої процедури публічної закупівлі та, як
наслідок, низьку результативність», – йдеться в звіті Рахункової палати.
І таку можливість оскаржити торги, щоб загальмувати процес, активно
використовують учасники. У 2017 році до АМКУ надійшло 5706 скарг – 86
% більше, ніж у 2016 році.
«Проблемою є тривалий розгляд скарг за дрібними (несуттєвими)
оскарженнями. Недостатня організаційна складова роботи департаменту з
питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель призводить до
тривалого розгляду скарг, перенавантаження роботи персоналу АМКУ та
затримок розгляду скарг Колегією», – йдеться у висновках Рахункової
палати.
Не укласти договір з переможцем у встановлений термін, а потім
скасувати процедуру закупівлі через порушення.
У вересні 2016 року «Стрийський вагоноремонтний завод» – входить в
ПАТ «Українська залізниця» – провів закупівлю зварювального обладнання
на 1,8 млн грн. Переміг учасник, який запропонував ціну на 45 % нижчу від
очікуваної вартості.
Однак «Стрийський вагоноремонтний завод» не підписав договір у
встановлений термін і торги були скасовані через порушення процедури (Як
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https://biz.censor.net.ua/resonance/3086528/yak_obmanuti_sistemu_derjzakupve
l_na_prozorro. – 2018. – 18.09).

Володимир Лапа, голова Держпродспоживслужби:
Контролювати епізоотичну ситуацію, бродячих тварин та
виховувати «відповідального» власника можна за допомогою реєстрів
тварин.
Встановлення єдиних правил державного контролю за ідентифікацією і
реєстрацією тварин у господарствах, які займаються тваринництвом, а також
домашніх тварин дозволить врегулювати ряд важливих соціальних та
економічних питань.
Мова йде про епізоотичне благополуччя в країні, забезпечення
населення безпечними продуктами харчування, розв’язання проблеми
бродячих тварин та безвідповідальності власників домашніх тварин.
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо ідентифікації та реєстрації тварин» № 9022 охоплює цілу низку
окреслених питань та пропонує надійний інструмент – ідентифікацію та
реєстрацію в державній базі сільськогосподарських і домашніх.
Зокрема, пропонується створити державний реєстр домашніх
улюбленців, який дозволить мінімізувати чисельність бродячих тварин та
сприятиме вдосконаленню механізму притягнення до відповідальності за
жорстоке поводження з тваринами.
Ці актуальні соціальні питання періодично піднімаються в суспільстві та
потребують врегулювання.
За даними досліджень провідних зоозахисних громадських організацій
світового рівня, є ряд причин появи бездоглядних тварин на вулицях.
У переважній більшості випадків такою причиною є безвідповідальність
власника. Тому вирішення проблеми бездоглядних тварин без ефективного
запровадження і реалізації концепції «відповідального власника тварини»
неможливо.
У разі виявлення правопорушень, пов’язаних з утриманням тварин, з
метою притягнення до відповідальності має бути встановлений власник
тварини. Найбільш ефективний спосіб ототожнення тварини з конкретним
власником – це використання реєстрації та ідентифікації.
Відповідно до законопроекту, тварині присвоюватиметься унікальний
ідентифікаційний номер, за яким можна буде ототожнювати тварин та
швидко знаходити власників втрачених, загублених та покинутих собак та
котів.
Разом з цим, створення державної бази даних власників тварин дасть
змогу підтверджувати право володіння твариною.
Логіка законопроекту полягає в тому, що обов’язкова ідентифікація та
реєстрація тварин гарантуватиме функціонування належного обліку тварин,
контролю за їх переміщенням.
Експертний погляд
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Це один з важливих елементів у забезпеченні епізоотичного
благополуччя України, зокрема щодо запобігання розповсюдженню
захворювань спільних для людей та тварин (антропозоонозів), таких як сказ,
чи такого економічно вразливого питання, як африканська чума свиней
(АЧС).
Візьмімо, для прикладу, сказ. З даними Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ), ця хвороба входить в першу п’ятірку хвороб, спільних для
людини і тварини, що наносять найбільший соціально-економічний збиток.
За відсутності вчасного лікування ця хвороба характеризується
абсолютною смертністю, через що щорічно гине понад 55 тис. людей у світі
та понад 1 млн тварин.
На сьогодні сказ реєструється в 113 країнах світу, і, на жаль, Україна
входить до цього переліку.
Так, за останні 10 років від сказу в Україні загинуло понад 60 осіб. У
поточному році підтверджено випадків сказу уже в 891 тварини.
Динаміка зростання кількості випадків захворювання на сказ серед
домашніх тварин та укусів людей свідчить про необхідність посилення
контролю з боку держави, забезпечення належного рівня простежуваності,
що дозволить оперативно реагувати на виклики та вживати заходи для
ліквідації проблеми (вакцинація, обробки, дослідження).
Тепер ще одна чутлива для держави тема – АЧС. Зауважу, що
епізоотична ситуація щодо поширення африканської чуми свиней загалом у
Європі залишається складною.
Тенденція до погіршення простежується впродовж 2018 року. В Україні
з початку 2018 року уже зареєстровано 110 випадків АЧС, що практично на
торішньому рівні.
Останнім часом непоодинокими є ситуації, коли то тут, то там знаходять
туші свиней чи навіть цілі несанкціоновані звалища, а потім дослідження
підтверджують наявність африканської чуми свиней.
Найгірше в цій історіє те, що встановити власника вкрай складно, бо
тварини не були ідентифіковані. Відповідно, і притягнути до
відповідальності такого недобросовісного власника нереально.
До речі, законопроектом пропонується внести зміни до ст. 107-2
Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині збільшення
розміру штрафних санкцій за порушення законодавства з ідентифікації та
реєстрації тварин як для громадян, фізичних осіб-підприємців так і для
посадовців центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері ідентифікації та реєстрації тварин.
Загалом, на наше переконання, прийняття та реалізація положень
законопроекту дозволить забезпечити надійний контроль за станом здоров’я
тварин та ветеринарно-санітарним станом господарств їх утримання,
переміщеннями тварин на всій території України, а також за безпекою і
походженням продукції тваринництва.

Експертний погляд

42

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

1 – 30 вересня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
Ми зможемо оптимізувати планування протиепізоотичних заходів та
більш цілеспрямовано здійснювати ветеринарно-санітарні заходи щодо
попередження (профілактики), лікування та ліквідації особливо небезпечних
хвороб тварин та хвороб спільних для людей та тварин, покращити
управління і прогнозування ринків продукції тваринництва внаслідок
одержання оперативної та надійної інформації про тварин.
Також прийняття проекту сприятиме підвищенню ефективності
упередження різного роду махінацій при здійсненні торговельних операцій з
тваринами, запровадженню систем страхування тварин за умови
підтвердження права власності на тварин тощо.
Хочу зазначити, що законопроект розроблений з урахуванням
міжнародних зобов’язань України, відповідає європейській практиці, зокрема
Європейській конвенції про захист домашніх тварин, яку Україна
ратифікувала 18.09.2013.
З його прийняттям законодавство України буде приведено у
відповідність до положень ряду регламентів Європейської Комісії у сфері
ідентифікації і реєстрації.
Міжнародні зобов’язання та необхідність внутрішнього ринку у
забезпеченні населення безпечними продуктами харчування зобов’язують
Україну створити належну систему простежуваності за обігом тварин та
продукції тваринного погодження, що є неможливим без належного
функціонування системи ідентифікації і реєстрації тварин.
І наостанок. Історично Україна сприймалася як забюрократизована і
зарегульована країна, у якій через велику кількість облікових та дозвільних
документів усі процеси з ведення своєї справи суттєво ускладнювалися.
За останні декілька років з метою зняття адміністративних бар’єрів,
зменшення втрати часу і грошей, скорочення кількості непотрібних
контрольно-перевірочних заходів скасовано декілька сотень актів
регулювання.
Робота з дерегуляції продовжується на всіх рівнях. Законопроект № 9022
теж працює на цю ціль.
Його реалізація дозволить запровадити електронний облік тварин, що у
свою чергу значно зменшить паперову тяганину та спростить процедуру
надання адміністративних послуг.
На моє переконання, прийняття законопроекту дозволить продовжити
перехід до принципів, які ґрунтуються на передовій світовій практиці
(Електронний облік домашніх тварин: чому він потрібен в Україні //
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/09/5/640182. – 2018. – 05.09).

Ная Новак, журналіст:
Відкриті дані – це колосальне джерело можливостей в боротьбі з
корупцією і потенціал для зростання економіки. Чому важливо
підтримувати інтеграцію Open Data для прозорості державних
трансакцій.
Експертний погляд
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Економіка країни може отримувати мільйони доларів щороку завдяки
нематеріальному ресурсу – даним. Звучить нереалістично, але цей процес
уже запущений, відкриті дані вже сприяють економічному зростанню.
З одного боку, Open Data – це характеристика, технічний формат
«упаковки» інформації для простоти доступу. З іншого боку, відкритими
даними називають саму інформацію, доступ до якої є у всіх громадян.
Відкритими даними стає публічна інформація, яка становить суспільний
інтерес і робить роботу державних органів прозорою. Ці дані розміщують у
єдиних реєстрах, нормативах, переліках та довідниках.
Діапазон використання відкритих даних покриває всі сфери
економічного та суспільного життя. Наприклад, в Україні вже відкриті дані
про якість поверхневих вод в річках України і список державних діячів та їх
близьких родичів.
Як Україна відкривала дані
У 2011 році Верховна Рада ухвалила закон «Про доступ до публічної
інформації», в якому йшлося про можливість безкоштовного отримання
публічної інформації за запитом до державного органу.
У 2015 році парламент змінив профільне законодавство. У тому ж році
Державне агентство з питань електронного урядування презентувало єдиний
портал відкритих даних data.gov.ua.
У 2016 році Україна приєдналася до «Хартії відкритих даних», взявши
на себе зобов’язання робити урядові дані відкритими за замовчуванням.
10 серпня 2018 року була запущена оновлена версія національного
порталу даних. Цей портал повинен стати єдиною платформою для всіх
наборів відкритих даних України. Нова версія порталу працює на платформі
CKAN. Це найпопулярніша у світі платформа для е-урядів.
Портал автоматично збирає відкриті дані з технічно сумісних порталів
міст і регіонів. Користувач може ознайомитися з набором даних
безпосередньо на сайті без завантаження файлів на свій комп’ютер, що
спрощує і пришвидшує роботу.

Важлива ланка між відкритими даними і користувачами – сервіси, які
допомагають обробляти дані для вирішення конкретних завдань.
Експертний погляд

44

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

1 – 30 вересня 2018 року

<
20-28 лютого
2015
Вирощувати такі сервіси допомагає 1991 Open Data Incubator –
некомерційний інкубатор. Там вчать створювати і просувати інструменти на
основі big data і open data для громадянського суспільства, бізнесу та
державних органів.
Керівник напряму відкритих даних TAPAS Катерина Оніліогву:
«Одна з його ініціатив – Open Data Challenge. Це конкурс проектів із
створення продуктів для розв’язання суспільних проблем з використанням
відкритих даних. Конкурс ініціювала лондонська організація Open Data
Institute».
Фіналісти торішнього Open Data Challenge роблять значний внесок в
розвиток країни. Це проекти «OpenMarket вугілля», «Суд на долоні»,
«Штрафи ua».
Команди, які пройшли у фінал у 2018 році, готують проекти до
фінальної презентації. Демо-день відбудеться в рамках Open Data Forum 7
вересня. Команди-переможці розділять призовий фонд у розмірі 2,5 млн грн.
«Мета нашої участі в Open Data Challenge – підтримати проекти, які
покращують життя українців, роблять роботу державних органів більш
прозорою і підпорядковують її народу, а не корупціонерам».
Відкриті дані допомагають виявити корупцію і попередити її. Хоча
багато країн вже використовують open data, в глобальному масштабі дані
урядів досі приховані. За даними The Global Open Data Index, відкриті тільки
11 % урядових наборів даних.
Дані про вразливі до корупції публічні контракти часто непрозорі.
Менше 10 % із 120 країн, опитаних Open Contracting Partnership, надають
якісні дані про тендери.
В українців є привід для гордості: за даними Open Contracting
Partnership, після запуску системи електронних закупівель ProZorro середня
кількість унікальних постачальників зросла на 45 %, кількість сесій пошуку
інформації про контракти зросла в тисячу разів, а уряд заощадив у бюджеті
України понад мільярд доларів.
Голова правління ГО Social Boost і співзасновник 1991 Open Data
Incubator Денис Гурський:
«В антикорупційній стратегії доступ до інформації – одна з
найважливіших передумов для запобігання корупції».
Він пропонує розглянути Єдиний державний реєстр юридичних осіб,
фізосіб-підприємців та громадських формувань. Реєстр показує бенефіціарів
бізнесу.
«Це допомагає знайти взаємозв’язки між компаніями, державними
органами та організаціями. Таким чином простежуються корупційні схеми в
тендерах, випадки ухилення від сплати податків та інші порушення.
Проекти-учасники Open Data Challenge мають такі ж цілі. Ці команди
створюються людьми, яким не все одно, як Україна буде жити завтра. Ми
разом з партнерами робимо все, щоб їх підтримати».
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У TAPAS підрахували, що відкриті дані у 2017 році принесли економіці
України понад 700 млн дол. До 2025 року учасники проекту прогнозують
вливання в економіку вже 1,4 млрд дол, що становить 0,92 % ВВП країни.
Західні країни будуть більш охоче відкривати кордони і співпрацювати з
країною, в якій уряд діє відкрито, бюджети розподіляються за прозорими
механізмами, а суспільство і ЗМІ мають доступ до інформації.
Впровадження open data обумовлюється вітчизняним законодавством і
міжнародними угодами. У 2016 році Україна взяла на себе зобов’язання
виконувати принципи «Хартії відкритих даних». Перш за все – робити
урядові дані відкритими за замовчуванням. Це найважливіший крок.
Після підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом Київ
повинен адаптувати українське законодавство відповідно до законодавства
ЄС. Це стосується і політики впровадження відкритих даних.
У 2012 році Україна приєдналася до ініціативи ООН «Партнерство
«Відкритий уряд». Її мета – спростити доступ до публічної інформації про
діяльність органів влади і залучити громадськість до формування державної
політики.
Проекти на основі Open Data
Запобігання корупційним схемам
Відкриті дані дозволяють отримувати інформацію про роботу
підприємств, громадських та політичних діячів, посадовців, державних
органів і відстежувати корупційні дії. Ось кілька таких проектів, які
працюють з open data.
Реєстр національних громадських діячів. Містить інформацію про
громадських діячів, їх місця роботи, пов’язаних юридичних осіб, родинні та
ділові зв’язки, судимості, застосування міжнародних санкцій і причетність до
корупційних справ.
Реєстр постійно поповнюється. Адмініструють його ГО «Центр протидії
корупції» та ГО «Канцелярський сотня».
Реєстр бенефіціарів українських компаній. Дає інформацію про
власників зареєстрованих в Україні підприємств. Відкрита база функціонує з
2017 року. Інформація доступна на Єдиному державному порталі відкритих
даних.
Крім того, в рамках співпраці України з Transparency International дані
про українських бенефіціарів доступні в Глобальному реєстрі бенефіціарних
власників.
Перевірка бізнес-контрагента
Будь-яка компанія зацікавлена у співробітництві з надійними
партнерами. Щоб допомогти бізнесу у виборі контрагентів, розробники
створюють спеціальні сервіси, в тому числі – на основі open data.
Платформа для роботи з державними відкритими даними OpenDataBot.
Сервіс працює в популярних месенджерах. Зокрема, користувачі дізнаються
про призначення керівників компаній, податкові борги, судові рішення,
перебування в чорних списках АМКУ та Мінекономіки.

Експертний погляд
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Статистика запитів користувачів месенджерів, липень 2017 року

Онлайн-система перевірки компаній YouControl. Сервіс дозволяє
дізнатися, чи працює компанія, чим займається, до яких структур належить, у
яких судових процесах бере участь. Стежити за змінами можна через emailпідписку. Містить досьє на 1,6 млн компаній, складені на основі даних з 50
офіційних реєстрів.
Сервіс юридичного аудиту ринку нерухомості Monitor.Estate. Проводить
юридичний аудит об’єктів нерухомості, використовуючи відкриті дані з
державних реєстрів. Перевірка включає моніторинг імен учасників ЖК, їх
адрес реєстрації, цільового призначення об’єкта, наявності судових справ,
боргів та ліцензій.
Прозорі тендери
Ще один важливий елемент боротьби з корупцією – прозоре проведення
тендерних процедур, особливо у випадку з державними органами та
підприємствами. Відкриті дані знайшли своє застосування і тут.
Офіційний портал оприлюднення інформації про державні
закупівлі ProZorro. Система використовує відкриті дані про тендерні процеси
в усіх публічних і державних закупівлях. Портал загальнодоступний.
Система пошуку релевантних тендерів Get-To-Tender. Сервіс допоможе
знаходити оптимальні тендерні закупівлі у ProZorro.
Зараз процес пошуку тривалий, трудомісткий і витратний. Бізнесу
доводиться вручну обробляти багатосторінкові документи, щоб знайти
відповідний тендер.
Експертний погляд
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Get-To-Tender використовує технологію машинного навчання для
автоматизації цього процесу. Проект вийшов у фінал Open Data Challenge2018 і у вересні побореться за головний приз – 2,5 млн грн.
Перспективи розвитку екосистеми
За останні кілька років Україна зробила великий ривок в наданні
публічних даних у громадський доступ. За інформацією Open Data Barometer
– рейтинг країн, які використовують відкриті дані, – у 2015 році Україна
посідала 62 місце з оцінкою 16 із 100. Через рік вона піднялася на 44 місце з
оцінкою 36 із 100.
Згідно з рейтингом Global Open Data Index, у 2015 році країна посідала
54 місце з оцінкою 34 %, хоча у 2014 році її взагалі не було у списку.
Найбільш загальнодоступною інформацією експерти рейтингу назвали дані
про державний бюджет, законодавство та реєстрацію компаній.

Відкритість інформації про якість повітря, правда, поки кульгає, хоча в
сусідній Румунії рівень відкритості цих даних становить 85 %.

Втім, ситуація поліпшується: за підтримки уряду та зарубіжних
партнерів створюються нові проекти. Це сприяє поширенню open data, в тому
числі на законодавчому рівні. Використання відкритих даних дозволяє
Експертний погляд
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розвивати економіку, боротися з корупцією, зміцнювати позиції країни в
міжнародних відносинах.
Рух в руслі підтримки open data, запуск нових проектів і вдосконалення
державних реєстрів відкриє для України ще більше можливостей (Сотні
мільйонів доларів за дату щороку: як відкриті дані змінили Україну //
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/09/4/640114. – 2018. – 04.09).

Експертний погляд
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Блоги та соціальні мережі
Державне агентство з питань електронного урядування України:
Сервіс про первинну реєстрацію авто має вже 100 тисяч унікальних
користувачів!
Отже держава відкриває саме ті дані, а розробники і підприємці на їх
основі створюють саме ті сервіси, на які дійсно є запит у суспільстві.

(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf. –
2018. – 27.09).
Державне агентство з питань електронного урядування України:
Ще один крок до переведеня державою адміністративних послуг в
онлайн зроблено спільно з Міністерство юстиції України, Національні
Блоги та соціальні мережі
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інформаційні системи, Eurasia Foundation (TAPAS Project/Прозорість та
підзвітність у держуправлінні та послугах) та Фонд Східна Європа.
Підписано меморандум, головною метою якого є забезпечення розвитку
електронних послуг в Україні, зокрема модернізація існуючих та
проектування оновлених адміністративних процесів , які здійснюються
Мінֹ’юстом, його територіальними органами, державними реєстраторами,
задля підвищення прозорості та зменшення можливих корупційних ризиків
шляхом трансформації таких послуг в електронну форму.
Oleksandr Ryzhenko зазначив: «Державне агентство з питань
електронного урядування та Міністерство юстиції мають давню та плідну
співпрацю в сфері електронних послуг, відкритих даних, електронної
ідентифікації.
Вже більше року Мінюст надає в електронному вигляді одну з ключових
для бізнесу послуг – держаної реєстрації фізичних осіб-підприємців та
створення юридичних осіб онлайн.
Також створені корисні для суспільства сервіси на базі відкритих даних з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, який один з перших був оприлюднений на
національному порталі відкритих даних (data.gov.ua). В напрямку електронної
ідентифікації минулого року були імплементовані європейські стандарти
електронного цифрового підпису, який надається центром сертифікації
Мінюсту. Окрім того, зараз тестуються послуги мобільної ідентифікації
(Mobile ID).
В рамках підписаного Меморандуму Агентство разом з партнерами буде
й надалі працювати над створенням нових електронних послуг та взаємодій, а
також впровадженням в державних органах новітніх технологій, зокрема
блокчейн»
(https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/?hc_ref=ARSVAFDrXwdyNIPl
-M1yCU2l7OiRteG5Xi0LO_jNwAe2PgxH7bzWNJhs6n9tDbyP9cY&fref=nf.
–
2018. – 19.09).

Сергій Лямець, блогер, проект Politicus Vulgaris:
Я долго искал подтверждение тому, Prozorro – это бизнес. И вот,
нашел.
Мне прислали цифры отчетности о результатах работы электронных
торговых площадок. Вероятно, вы знаете, что Prozorro – это хаб. То есть,
посредник. Госзакупки проводятся через 24 электронные площадки, которые
присоединяются к Prozorro, которая связывает их между собой. На них и
оседают основные деньги.
На странице пятой майского отчета Счетной палаты названы шесть
крупнейших площадок:
«ДержзакупівліОнлайн»
«ЗАКУПКИ.ПРОМ. УА»
НТП «Информационные технологии»
Блоги та соціальні мережі
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«Е-Тендер»
«Приватбанк»
«Ньютенд».
Их
и
18
остальных
можно
найти
по
ссылке
здесь:
https://prozorro.gov.ua/majdanchiki-prozorro.
Ниже я приведу таблицу, в которой обозначу валовый доход каждой
площадки за 2017 год. Далеко не вся эта сумма может быть выручкой от
работы через Prozorro, но львиная доля – таки да. По нескольким
организациям отчетность отсутствует, но из них стоит обратить внимание
только на две площадки «ПриватБанка». Через них могут «гулять» большие
суммы денег.

Как и подчеркивала Счетная Палата, основные потоки денег
обслуживают 5-6 площадок. Обороты пяти крупнейших аудиторы оценили в
Блоги та соціальні мережі
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473 млн грн, но в моей таблице получилось 457 млн грн годового оборота по
всем 24 посредникам, кроме «ПриватБанка» и еще трех мелких.
Что касается Prozorro, то ее финансируют ровно настолько, чтобы
она могла работать. Я затрудняюсь сказать, сколько получает
государственное предприятие «Прозорро», а сколько организация
Transparency International, которая числится держателем Prozorro и
Prozorro.Продажи. Но вот характерный пример. В 2017 году ДП «Прозорро»
получило от 27-ми площадок 82 млн грн, но часть этих денег потом вернуло
обратно.
Есть еще и такая статья финансирования закупочных процедур, как
гранты. Например, в рамках европейской программы «Контракт по
строительству государства» только на реформу закупок в 2015 году обещали
дать 13,125 млн евро. Были ли выделены деньги, неизвестно.
Также на гармонизацию закупок в 2015 году выделяли 4 млн евро.
Интересно, что деньги освоила компания Crown Agents, через которую
Минздрав Ульяны Супрун закупает препараты для онкологических больных.
Также интересно, что Crown Agents также используют в своей риторике
выражение «сэкономили на госзакупках» – ровно эти же слова регулярно
доносятся из уст первого замминистра экономики Максима Нефедова.
В общем, получается не слишком большая сумма. Она может показаться
неприлично малой, но, по словам одного уважаемого собеседника, лично
первые лица государства по несколько раз наклонятся, чтобы иметь 500 млн
грн в год.
А значит, Prozorro – это не только социальная инициатива, а и
продуманный бизнес. Продуман он был, скорее всего, еще при Викторе
Януковиче, но кто-то сумел вовремя разглядеть большую перспективу в виде
денег за пользование электронной системой закупок.
Недавно прошла новость, что одну из ключевых площадок Prozorro с
годовым оборотом 90 млн грн попытались рейдернуть некие выходцы из
правоохранительных органов.
Этих людей можно понять. Вырисовывается неплохой тихий бизнес на
обслуживании госзакупок, пока некий молодой гражданин в бороде всячески
воспевает бренд Prozorro. Возможно, даже этот молодой человек является
частью замысла. Может, когда-нибудь порадует нас рас сказом (Кто и
сколько
зарабатывает
на
Prozorro
//
https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5ba8f27647e30. – 2018. – 24.09).

Андрей Довбенко, управляющий партнер юридической фирмы
Evris:
Об опыте Эстонии, символе высокого качества электронных
государственных услуг, к которому необходимо стремиться Украине.
Список гостей ежегодной конференции «Ялтинская европейская
стратегия» (YES) в этом году был традиционно богат на громкие имена. Но
среди звѐзд политики, технологий и даже шоу-бизнеса меня особенно
Блоги та соціальні мережі
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привлекло выступления не самого яркого, на первый взгляд, участника
форума – президента Эстонии Керсти Кайюлайд. Она приняла участие в
панельной дискуссии на тему «Цифровое общество и государство
будущего», модератором которой выступил бывший премьер-министр
Великобритании Тони Блэр. К чести организаторов YES, найти лучшего
спикера на тему внедрения технологий в государственное управление,
пожалуй, невозможно. За неполные 30 лет независимости Эстония вырвалась
из постсоветской политической рутины и преобразовалась до неузнаваемости
экономически. А ещѐ эта страна стала символом того качества электронных
государственных услуг, к которому необходимо стремиться Украине.
Эстония – небольшая и не самая богатая страна на севере Европы с
населением 1,3 миллиона человек. В 1992 году средняя зарплата здесь не
превышала 30 долларов. Сегодня она составляет 1300 евро. Госпожа
Кайюлайд рассказала, что ключом к такому экономическому росту стала
оптимизация расходов на содержание государственного аппарата и
стремление правительства свести к минимуму бюрократические проволочки
как для бизнеса, так и для простых людей. В результате, начиная с 2000 года,
при помощи технологий была создана уникальная система «электронного
государства». В Эстонии провели первые в мире парламентские выборы через
интернет, а также электронную перепись населения. У каждого гражданина
страны есть электронный паспорт (ID-карта), который открывает доступ к
более чем 4000 электронных сервисов и даѐт возможность, не выходя из
дома, заверять документы уникальной цифровой подписью. Заплатить
налоги, получить рецепт врача, записать ребѐнка в школу или просто
запросить от госструктур любую необходимую информацию – если вы
гражданин Эстонии, то в какой бы точке планеты не находились, можете
сделать всѐ это за считанные минуты.
Преимущества «электронного государства» достаточно очевидны,
поэтому в выступлении Кайюлайд было интересно услышать другое: какие
вызовы Эстонии пришлось принять на пути к его становлению? По
словам эстонского президента, ключевым фактором в вопросе внедрение
государственных электронных услуг была и остаѐтся безопасность. Для
решения этой задачи в Эстонии создали уникальную в своѐм роде систему
обмена данными между разными госструктурами под названием X-road. Дело
в том, что правительство страны не имеет централизованного хранилища
данных – они распределены между разными институциями. X-road
отслеживает любые перемещения информации, а также фиксирует попытки
несанкционированного доступа, за который, к слову, предусмотрена
уголовная ответственность. Кибербезопасность страны в целом сегодня
является одним из ключевых вопросов на повестке эстонского правительства.
Не так давно в Таллине усилиями НАТО был построен «Центр защиты от
кибертерроризма». Эстония также планирует в недалѐком будущем создать
«цифровые посольства» на территории дружественных стран.
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В ходе дискуссии Тони Блэр и Керсти Кайюлайд выразили общую
уверенность, что в будущем более «электронными» в той или иной степени
будут становиться все ведущие страны западного мира. Очевидно, что
Украина просто обязана следовать этому курсу. Эстонский пример наглядно
демонстрирует: внедрение технологий в госуправление не только создает
комфортную среду для развития бизнеса и человеческого потенциала, но и
мотивирует граждан наконец-то довериться своему государству
(Электронная Украина // https://blog.liga.net/user/adovbenko/article/31079. –
2018. – 18.09).

Дмитрий Шаповал, адвокат, управляющий партнер Glagos Law
Firm:
Революционность вступивших в силу в конце декабря прошлого года
процессуальных кодексов заключалась не только в новаторских изменениях в
части самих процессов, но и формы доступа к правосудию.
Именное электронный суд, а в официальной версии – Єдина судова
інформаційно-телекомунікаційна система, призвана очистить судейские
кабинеты от бумажных груд и, так сказать, дитжитализировать весь
процесс судопроизводства.
Переходными положениями всех процессуальных кодексов (КАСУ,
ХПКУ, ГПКУ) предусмотрено, что система начинает функционировать через
90 дней со дня опубликования Государственной судебной администрации
Украины в газете «Голос Украины» и на веб-портале судебной власти
соответствующего объявления о запуске системы.
До этого момента подача процессуальных документов сторонами и
выдача документов судами осуществляется в прежнем виде, то бишь в
бумажном.
Как известно, никакого объявления о запуске электронной системы пока
нет, зато система есть и уже тестируется не только разработчиками, но и
активными юзерама: 18 пилотными судами в Украине и малым количеством
оптимистически настроенных юристов и адвокатов.
Еще весной этого Государственная судебная администрация Украины
своим приказом определила перечень судов, которые будут испытательной
площадкой для системы электронного суда. Вошли в этой перечень, в
частности, все районные суды Киева.
Казалось бы, что все предельно ясно и просто – регистрируйся в системе,
подавай в пилотные суды свои е-документы и чувствуй себя на гребне волны
современного е-общества.
Если с первый этапом – регистрацией в системе, проблем не возникло, то
на уровне восприятия новой системы судами волна разбилась о привычный
бюрократический волнорез.
Как же начать пользоваться системой:
1. Получить электронно-цифровую подпись.
Блоги та соціальні мережі
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Для этих целей подходит множество видов ЭЦП, выдаваемых от ГФС и
Минюста до ключей некоторых банков и даже Аккредитованного центра
сертификации ключей рынка электрической энергии.
Из опыта, быстрее всего и проще получить ключ в ГФС. Занимает это не
более 10 минут. При этом, получение ключа для адвокатов, арбитражных
управляющих, нотариусов или других лиц со специльным статусом
происходит также как для физ. лица без такого статуса. То есть ключ выдают
просто лицу без какой-либо персонализации по профессиональному
критерию.
2. Зарегистрироваться в системе.
Сама процедура регистрации предусматривает вполне несложную
персонализацию на ресурсе mail.gov.ua.
Если же до этого вы уже пользовались сервисом Минюста «Кабинет
электронных сервисов», то почтовый аккаунт на mail.gov.ua у вас уже есть и
для доступа в систему вам нужно ввести логин и пароль от этого почтового
аккаунта.
Что касается интерфейса системы, то тут нареканий особых быть не
может. Все достаточно понятно и структурировано. К тому же присутствуют
окна с видеоинструкциями, которые не сказать что большая помощь, но дают
понять, что на произвол судьбы разработчики тебя не бросили.
Здесь стоит упомянуть, что на горячей линии Государственной судебной
администрации на все наши вопросы в процессе знакомства с системой и
подачи первого иска ее посредством, весьма развернуто и тщательно все
объясняли.
Процесс формирования и подачи иска в системе не требует отдельного
объяснения и на интуитивном уровне должен быть понятен всем: выбираете
предмет иска; вносите данные сторон и цену иска; заливаете текст самого
иска (без «шапки» со сторонами, так как система сама ее формирует);
загружаете приложения (как сканы документов, так и медиафайлы);
оплачиваете тут же в системе судебный сбор; подписываете все это своей
ЭЦП.
После отправки иска в окошке статуса появиться текущий статус
заявления. Но правдивость его сомнительна – наш иск уже 2 неделю без
движения, а статус: «Відкрито справу».
Почему же иск без движений? Даже судебные юристы не могут с
первого раза правильно иск подать и что-то недосмотрели при подаче?
Да, мы не досмотрели и не учли, что живем по-прежнему в стране, где
председатель суда, на которого расписан ваш иск, может оставить его без
движения, так как он подан через электронную систему, которая еще не
работает. И не важно, что суд в перечне пилотных для испытания этой же
системы.
Так что наш электронный иск пришлось материализовать в обычную
целлюлозосодержащую форму и подавать для исправления недостатков.
Недостатков судебной системы, не способной к развитию и всеми силами
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не желающей внедрять что-то пугающе новое, даже если оно направлено
на облегчение работы всем участникам судопроизводства.
Ведь судебная реформа это не только «спустить сверху» изменения, это
понимание и желание на уровне исполнителей эти изменения принять и
воплощать. Но ни понимание, ни желание не навяжешь – оно или есть или
нет.
Что думать, если даже председатель суда из перечня пилотных
становиться на пути процесса тестирования системы. Проанализировав
судебный реестр можно убедиться, что случаи непринятия к рассмотрению
электронных исков в пилотных судах не редкость.
Не смотря на это, в целом система электронного суда уже на этом этапе
смотрится уж очень привлекательно и содержит много плюсов:
- возможность подать иск или процессуальный документ не выходя из
офиса;
- не нужно утопать в горах бумаги, если у вас 100500 сторон спора и для
каждой нужно готовить пакет приложений;
- система в будущее станет рабочим кабинетов судебных юристов и
адвокатов, так как через нее будут осуществляться все процессуальные
действия, информирование о ходе дела и т.д.
Все эти плюсы, конечно, могут меркнуть на фоне нежелания воплощать
систему на уровне отдельных судей и судов, но если не терять оптимизм, а
наоборот чаще использовать ее в работе хотя бы с пилотными судами, то не
за горами время, когда для похода в суд нам нужен будет лишь планшет
(Электронный
суд.
Первый
опыт
использования
//
https://blog.liga.net/user/dshapoval/article/31029. – 2018. – 13.09).

Альона Шкрум, народний депутат України, голова підкомітету з
реформи держслужби:
Завдяки The Aspen Institute Kyiv – говоримо про «Good governance» –
«гарне» урядування – і «weak governance» – «слабке» врядування.
Аксіома: «Слабке» врядування у країні призводить до корупції та
зловживання повноваженнями та фінансами.
Наступна Аксіома: В Україні яскраво виражене слабке врядування.
Це означає: «слабкі» інституції, «слабкі» люди, «слабкі» процедури,
«слабкі» структури, «слабке» виконання функцій, «слабка» імплементація,
«слабкий» контроль. Можна продовжувати.
Нагадаю, що за останнім рейтингом 2018 року від World Economic Forum
за «якістю інституцій» в країні, ми – на 118 місці із 137 країн світу. Це дуже
близько до кінця.
За 4 роки реформ ми зрушили з ганебного 130 місця. Але, очевидно,
зрушили не достатньо активно і не достатньо далеко. Лише на початку
дороги. Як же перевернути цю історію?
Єдиної відповіді навіть тут, у найкрутіших міжнародних експертів,
політиків та реформаторів – не має. Та й не може бути.
Блоги та соціальні мережі
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«Точка входу» для перевороту урядування – може бути сильна та
незалежна судова влада.
Іншою «точкою» – може бути інституційна реформа, або вже добре
знайома реформа державного управління.
Раніше я думала, що нам треба знайти ідеальних чесних, розумних
людей і дати їм доступ до державної служби, щоб перевернути її з середини.
Ну і дати їм – достойні зарплати, повноваження, функції, можливості
керувати процесами.
Більше я так не думаю.
На першому етапі нам треба зробити державну службу – нецікавою для
«поганих» людей.
Зробити заробіток на службі надважким, запустити автоматизацію
процесів, через відкритість даних, через декларації, через реальну судову
реформу, через відповідальність, через постійний та дієвий контроль.
Далі – реформа виконавчої влади, її функцій, структури та процесів.
Максимальна автоматизація усього та електронне урядування.
І лише потім – професійні «гарні» державні службовці (Слабке
врядування.
Слабка
країна
//
https://blogs.pravda.com.ua/authors/shkrum/5b992ba583f40. – 2018. – 12.09).
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Інфографіка

Jaanika Merilo:
Поздравляю! 17!
30 стран мира взяли на себя обязательство систематично развивать
open data и продолжать открывать и по умолчанию делать открытым
все данные, которые не гостайна, коммерческая тайна или открытые
данные.
И в этом году рейтинг Open Data Barometer взяло «под лупу» именно эти
страны, которые присоединились к Харте Открытых Данных.
И в лиге «Самых прозрачных из прзрачных» Украина на 17 месте и в
одной категории с Германией, США, Италией ид!
Украина получила 47 баллов, при том, что в прошлом году количество
баллов было 43, а в 2015 году 20. Ничего не сделано?
А также Украина ВТОРАЯ среди стран, которые а 4 года показали самый
больной прогресс.
Ну и напоминаю, что и Днепр как город присоединился к Харте
Открытых городов, и в прошлом году получили приз Прорыв Года, а в этом
году были в финале Open Data Award.
Крутая работа и Агенство Электронного Правительства и спасибо
программе TAPAS, USaID, Фонду Східна Європа и всем-всем, которые лупят
и помогают лупать эту скалу!!
https://opendatabarometer.org/
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Зарубіжний досвід
Для Минска важно иметь как минимум краткую или
среднесрочную стратегию развития, потому что поток людей стремится
в столицу со всей страны.
Сегодня Минск вообще не присутствует в мировом рейтинге по уровню
развития смарт-технологий. Эксперты полагают, что для построения
умного города нужен «умный гражданин» – то есть активно принимающий
участие в принятии городских решений. Городские власти хотят
вовлеченности, но вместо гражданина получается просто потребитель
сервиса.
Кроме того, умный город не может существовать без открытых данных.
Взаимодействие всех сфер друг с другом на основе технологических
решений также крайне важно. Системы не должны быть замкнуты, а
глобально взаимодействовать друг с другом. Открытые данные позволяют
сделать систему более устойчивой: большее количество разработчиков могут
с ними работать.
Власти Минска начали публично делиться своим видением города,
городской инфраструктуры, но им хотелось бы видеть больше участия
горожан. Теперь необходима стратегия развития. Должны быть совместные
обсуждения с большим количеством участников, с разными мнениями.
Власти стремятся создать максимально комфортную среду для жизни.
Коллективные обращения граждан – это возможность голосования и
предложения, но это не идеальная модель для умного города. К примеру, в
ЕС налажена модель общественных консультаций, когда правительство
консультируется с населением.
В Минске достаточно развита транспортная система –табло,
информирующее о расписании транспорта, телевизоры, городские карты,
мобильные приложения, созданные с сайтом Минсктранса (Минск
стремится стать умным городом // http://open.gov.ru/infopotok/5517802. –
2018. – 27.09).
20 сентября состоялось первое заседание государственного комитета
по строительству электронного правительства Вьетнама. Выступая на
открытии заседания, премьер-министр Нгуен Суан Фук отметил, что идея
о строительстве электронного правительства во Вьетнаме существует уже
давно, однако организация работы на этом направлении оказалась непростой.
По оценке ООН, Вьетнам занимает 88-е место в рейтинге стран мира по
уровню развития электронного правительства. В регионе Юго-Восточной
Азии (ЮВА) Вьетнам занимает 6-е место и находится за такими странами,
как Сингапур, Малайзия, Бруней, Таиланд и Филиппины. По сообщению
вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в рамках заседания
Зарубіжний досвід
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был представлен доклад развития электронного правительства во Вьетнаме
до 2025 г. (Вьетнам строит электронное правительство //
https://regnum.ru/news/polit/2486745.html. – 2018. – 21.09).

Минобороны США (Department of Defense, DoD) опубликовало свой
вариант киберстратегии, включающий защиту американских выборов,
в том числе их IT-инфраструктуру, от внешнего вмешательства.
Обнародованная в мае киберстратегия министерства внутренней
безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) вопрос о
киберзащите применительно к выборам не затрагивала. Несколько сенаторов
раскритиковали документ на этом основании.
Документ DoD, напротив, агрессивно декларирует защиту от
вмешательства в выборы, называя «киберугрозы демократическим процессам
в США методом, с помощью которого Россия, Китай, Северная Корея и Иран
могут наносить ущерб, не вступая в вооружѐнный конфликт». Против этих
«киберврагов» Минобороны собирается «предпринимать шаги в
киберпространстве».
При этом Пентагон остается твѐрд в роли защитника инфраструктуры.
DoD будет сотрудничать с частным сектором и другими госведомствами
«чтобы уменьшить риск того, что злонамеренная киберактивность,
направленная на критическую инфраструктуру США, приведѐт к
катастрофическим или каскадным последствиям».
Минобороны заявляет, что будет «усиливать безопасность и стойкость
сетей и систем, способствующих настоящему и будущему военному
превосходству США». Для этого планируется учредить «программу
управления талантами», предполагающую индивидуальные и командные
состязания, в результате которых будут отбираться талантливые
«киберэксперты», которые станут решать самые сложные задачи
министерства.
DoD обещает укреплять нормы поведения в киберпространстве и
поддерживать принципы, запрещающие атаки на гражданскую критическую
инфраструктуру в мирное время. Также в планах обязать всех сотрудников и
партнеров предоставлять отчѐты о своих практиках кибербезопасност (Вика
Рябова К киберзащите американских выборов подключились военные //
http://d-russia.ru/k-kiberzashhite-amerikanskih-vyborov-podklyuchilisvoennye.html. – 2018. – 20.09).
Запущенная в 2014 году эстонская программа «электронного
резидентства» привела к тому, что число виртуальных жителей страны
стало расти быстрее, чем реальное население. Крупнейшими
«поставщиками» новых резидентов стали Финляндия, Россия, Украина,
Германия, США и Япония.
Население Эстонии на настоящий момент составляет 1,3 миллиона
человек, это одна из самых маленьких стран в Европе. Как и многие
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европейские страны, Эстония сталкивается со снижающейся рождаемостью.
Программа электронного резидентства прибавила к числу жителей 45 тысяч
человек.
Страна десятилетиями стремилась опередить весь остальной мир в
вопросе оцифровки экономики, отмечает издание. Например, правительство
поддержало инвестиции в развитие широкополосного доступа, а школьники
страны начинают изучать программирование уже в семь лет.
Запущенная программа электронного резидентства включает в себя
цифровую идентификацию, и дает держателям карты право запустить
виртуальный бизнес в Эстонии. Пользователи могут получить доступ к
банковским счетам и платежным услугам, при этом физическое присутствие
в Эстонии не является обязательным. Однако эта программа не аналогична
гражданству, и электронным резидентам по-прежнему приходится платить
налоги по месту фактического нахождения.
41 % опрошенных е-резидентов заявляют, что они управляют
международным бизнесом, не зависящим от географии, а 14 % – просто
являются «поклонниками электронной резиденции». Большинству
резидентов от 31 до 40 лет, 88 % из них – мужчины.
По словам главного информационного директора Эстонии Сиима
Сиккута (Siim Sikkut), программа успешно добавила рабочие места в
эстонскую экономику, а дополнительный доход уже превысил средства,
которые правительство инвестировало в программу. И хотя виртуальные
электронные резиденты напрямую не генерируют налоговые поступления,
эстонские предприятия в конечном итоге предоставляют резидентам
финансовые услуги или виртуальные офисы.
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Топ-10 стран, чьи граждане получили статус электронного резидента
Эстонии (Татьяна Костылева Прирост «электронных граждан» Эстонии
превысил рождаемость в стране // http://d-russia.ru/prirost-elektronnyhgrazhdan-estonii-prevysil-rozhdaemost-v-strane.html. – 2018. – 19.09).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиѐев 19 сентября провел
совещание
по развитию
сферы
информационных
технологий
и коммуникаций.
Президент заявил, что задачи по развитию сферы, определенные
в начале года, не выполнены полностью. «Совершенно неудовлетворительно
состояние привлечения инвестиций в отрасль, экспорта услуг и готовых
программных продуктов. Поэтому мы были вынуждены заменить
руководство министерства».
«Новый министр (Шухрат Садиковь – ред.) и его заместители должны
сделать соответствующие выводы и организовать свою работу совершенно
по-иному. Необходимо быстро устранить имеющиеся проблемы и ускоренно
развивать отрасль, резко увеличить объем инвестиций и экспорта, обеспечить
положительные изменения в системе в скорейшее время».
Руководитель страны поставил задачу довести объем инвестиций
в сферу ИКТ, особенно прямых, до 200 млн долларов в текущем и до 500 млн
долларов в 2019 году.
Он также дал поручения по повышению авторитета национального
телеком-оператора «Узбектелеком» и развитию национального оператора
мобильной связи «Узмобайл».
Президент назвал недостаточным уровень экспорта IT-услуг и поручил
резко увеличить его, прежде всего за счет расширения разработки
и экспорта программной продукции.
Были подвергнуты критике низкое качество услуг телефонии и доступа
в интернет, а также тот факт, что всего 27 % существующих сетей связи
построены на оптико-волоконных линиях, остальная часть – на медных.
Шавкат Мирзиѐев дал указания по ускорению скорости подключения
к интернету и полному переходу на оптико-волоконные линии.
Определены задачи по развитию системы «Электронное правительство»,
кардинальному улучшению оказания интерактивных государственных услуг
и подготовки кадров для отрасли ИКТ. Кроме того, указано
на необходимость коренного совершенствования деятельности почтовой
связи.
Президент поручил разработать пятилетнюю национальную программу
развития информационно-коммуникационной инфраструктуры на основе
глубокого изучения зарубежного опыта (Президент поручил ускорить
развитие ИКТ // https://www.gazeta.uz/ru/2018/09/19/ict. – 2018. – 19.09).
Издание Government Technology опубликовало инфографику,
систематизирующую «факты и цифры» об умных городах в США.
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По данным издания, мировой рынок решений и сервисов для умных
городов составил в 2017 году почти 530 миллиардов долларов и, согласно
прогнозам, должен вырасти до 1950 миллиардов к 2023 году.
На сегодняшний день 82 % населения США живет в городах; лишь 27 %
горожан ежедневно добираются до места работы за 90 минут или меньшее
время; порядка 30 % городского трафика производят автомобили, ищущие
парковку.
Сервисы для умных городов в первую очередь призваны решать
проблемы, связанные с транспортом, и улучшать качество жизни людей.
Это, например, умные светофоры, сенсоры, наблюдающие за составом
воздуха, видеокамеры, обеспечивающие безопасность, и т.д.
Издание перечисляет наиболее «продвинутые» американские города,
первым из которых идет Колумбус (Огайо). Город в июне стал победителем
конкурса умных городов (Smart City Challenge), проводимого министерством
транспорта, и получил приз в размере более 100 тысяч долларов. Власти
Колумбуса
предложили
внедрить
централизованную
систему,
объединяющую систему сигналов регулирования движения, данные о
трафике (с возможностью запланировать оптимальный маршрут), платежную
систему, и интегрировали ее с расписанием визитов к врачам. Благодаря
этому будет упрощен доступ граждан к медицинским сервисам, что должно
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привести к снижению детской смертности, особенно в «цветных»
сообществах.
Среди предложений других городов – перевод парка общественного
транспорта на электродвигатели; создание специального коридора для
грузовиков и обустройство «подсоединенных» стоянок для них; разработка
аналитической системы, собирающей данные о взаимосвязи интенсивности
трафика, количества инцидентов на дорогах, загрязненности воздуха и
состояния здоровья населения; Wi-Fi-сеть, которая позволит полицейским
собирать видео с видеорегистраторов автомобилей и загружать эти файлы в
централизованную сеть; и т.д.
Главными поставщиками решений для умных городов названы Cisco,
Siemens, Microsoft, IBM, Hitachi, Huawei, SAP, Panasonic, Ericsson и GE.
(Вика Рябова Решения для умных городов в США – инфографика //
http://d-russia.ru/resheniya-dlya-umnyh-gorodov-v-ssha-infografika.html.
–
2018. – 19.09).

В январе 2015 года Управление по делам бездомных Лос-Анджелеса
провело опрос бездомных. На тот момент в городе насчитывалось 45 000
человек без определенного места жительства. На основе собранных данных
был разработан проект «Where are L.A. County’s homeless?».
Визуализация дает представление о проблеме, НКО получают сведения
для работы, а государство может осуществлять мониторинг ситуации.
Каждая точка на карте – один бездомный, палатка или автомобиль, в
котором живет человек. Точки не отражают нахождение бездомных в режиме
реального времени. Но они расположены на карте по районам, в которых
были получены данные при создании базы. Этот проект дал толчок запуску
более крупного визуального проекта Combating Homelessness in LA county
(«борьба с бездомностью в Лос-Анджелесе»).
Проекты позволили собрать и представить в понятной форме данные о
точках, где можно оказать помощь – принести лекарства или одежду, помочь
общественным организациям и НКО формировать программы помощи и
поддержки бездомных на основе даннях (Открытые данные позволяют
решать
проблему
бездомных
в
Лос-Анджелесе
//
http://open.gov.ru/infopotok/5517787. – 2018. – 14.09).
Города и их жители по всему миру изучают возможности открытых
данных, общественных данных и информации, доступных из
государственных и других источников, которые могут помочь в
решении насущных городских проблем и открыть новые дороги для
бизнеса.
Открывая
данные
о
транспортной
системе,
образовании,
здравоохранении, городские власти помогают разработчикам приложений и
гражданским организациям найти инновационные пути решения проблем
городов.
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Сегодня все больше городских властей, предпринимателей и
гражданских активистов осознают потенциал открытых данных. В результате
этого появляются приложения, которые можно использовать во многих
городах, а также те, которые создаются исключительно под нужды одного
конкретного города.
Изначально движение за открытые данные было связано с желанием
жителей следить за действиями городских властей. Местные и федеральные
власти осознали, что публикация данных об их финансовых и других
операциях способствует хорошему управлению и участию граждан.
Теперь некоторые
технологические
компании предоставляют
платформы, которые помогают сделать городские данные более доступными
и полезными.
Компании вроде OpenGov и Govini позволяют городским властям и
жителям исследовать финансовые показатели, оценивать загруженность
полицейских участков и отслеживать другие факторы как в своем городе, так
и в соседних городах. Новые предприятия используют городские данные для
того, чтобы предоставить жителям практически полезную информацию.
Одним из лучших примеров этого может служить NextBus, который
использует данные о транспортной системе, чтобы показать пользователям,
сколько ждать автобус. Подобные приложения уже сегодня распространены
не только в США, но и по всему миру.
Еще один веб-сайт, SpotCrime, собирает и анализирует статистику
преступлений, подсказывая жителям городов, в каких районах безопаснее
всего жить. Приложение Purple Binder, разработанное в Чикаго, помогает
жителям найти нужную медицинскую помощь.
Открытые данные
помогают понять
проблемы города
и
администрировать их таким образом, чтобы улучшить качество жизни для
его жителей. Компании вроде NextBus и SpotCrime помогают улучшить
экономические показатели и перспективы городов. Наиболее амбициозное
использование городских данных связано с улучшением системы
образования.
В Вашингтоне некоммерческая организация Learn DC сделала
данные об общественных школах доступными через портал, который могут
посещать правительственные агентства, гражданские организации и
активисты. Они используют эти данные для исследований и принятия мер,
что, по их словам, «дало возможность каждому родителю в Вашингтоне
участвовать процессе создания системы образования будущего».
Несколько городов опубликовали общественные данные и организовали
соревнования, чтобы поощрить конкуренцию среди разработчиков
приложений, использующих их.
Это лишь несколько примеров того, как движение за открытые данные
уже повлияло на правительства, научные исследования, экономику,
здравоохранение, системы энергоснабжения и транспорта (Открытые
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Когда в стране заработает электронное правительство, обычный
гражданин Беларуси «меньше будет сталкиваться с чиновником для
получения любого вида услуг». Такое обещание дал
Новый министр связи и информатизации Константин Шульган:
«Даже для получения простой справки ЖКХ, например, иногда нужно
тратить время, выстаивать длинные очереди. А система [электронное
правительство] позволит человеку зайти в личный кабинет с заявкой –
а потом уже только за результатом. Процедура его волновать больше
не будет». В итоге такая работа, по мнению министра, приведет к тому, что
«возрастет доверие к власти».
Экономике же система электронного правительства даст в первую
очередь электронный документооборот, и, соответственно, экономию затрат
и времени: «Перевод в цифру – это значит, не надо деревья рубить, это
скорость… Но цифровизация несет еще и негативные моменты: высвобождая
людей, надо думать, где их задействовать».
Министр связи и информатизации также пообещал заняться вопросом
«недорогого быстрого качественного интернета и других услуг связи»,
констатировав тот факт, что пока «есть вопросы качества обслуживания».
Представляя коллективу нового министра связи и информатизации
Константина Шульгана, первый заместитель премьер-министра
Александр Турчин сказал: «Стране нужно не Министерство связи в узком,
отраслевом смысле, и даже не центр информатизации, а мощный
интеллектуальный, стратегический штаб по развитию цифровой экономики в
масштабах всей страны. Ваша задача – это не только и не столько
инфраструктура. Развитие оптоволокна, 4G, электронных услуг – это все,
конечно, важно. Но это лишь малая часть работы, которая возложена на вас.
Прежде всего в фокусе вашего внимания должна быть цифровизация всей
экономики страны. Образно говоря, спектр ваших задач – от индустрии 4.0
в промышленности и точного земледелия в сельском хозяйстве до создания
полноценной системы электронной медицины в стране. Именно ваше
ведомство должно дать четкую, ясную и конкретную стратегию
цифровизации всех других отраслей и всей экономики в целом. И не только
дать ее в теории, но и волевым образом пробивать на практике» (Новый
министр связи объяснил, зачем простому белорусу электронное
правительство // https://news.tut.by/society/606595.html?crnd=27627. – 2018.
– 02.09).

Зарубіжний досвід

69

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

1 – 30 вересня 2018 року

Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Бейсенбаева А. К., Акимбаева К. Т., Товма Н. А. Тенденции развития
цифровой экономики в Казахстане // Статистика, учет и аудит. – 2018. – Т. 2,
№ 69. – С. 88–92. В работе рассмотрены основные вопросы формирования и развития
цифровой экономики в Казахстане. Цифровой разрыв между государствами-лидерами и
отстающими странами увеличивается год от года. Ключом к сохранению
конкурентоспособности
экономики
Казахстана
является
развитие
цифровой
составляющей совместными усилиями государства и бизнеса, в том числе в таких
отраслях: индустриальной, транспортно-логистической инфраструктуре, сельском
хозяйстве, недропользовании, энергетике, образовании и здравоохранении. Для
достижения этих целей разработана программа, которая предлагает во-первых, создание
«Цифрового шелкового пути»; во-вторых, создание «креативного общества», которое
подразумевает повышение цифровой грамотности населения; в-третьих, это повсеместное
внедрение цифровых технологий; в-четвертых, формирование «Проактивного цифрового
правительства», для чего будет усовершенствована система электронного и мобильного
правительства, оптимизирована сфера предоставления государственных услуг. Статья
выполнена в рамках проекта грантового финансирования научных исследований МОН РК:
№AP05135078 «Формирование и развитие цифровой экономики: теория и практические
меры реализации» при Казахском Национальном Университете им. аль-Фараби.

Вихляева К. Е. Внедрение электронного правительства в систему
государственного управления // Аллея науки. – 2018. – Т. 1, № 6 (22). – С.
553–559. В статье рассматривается уровень развития электронного правительства
России, вопросы возникновения, создания, использования и дальнейшего развития
«электронного правительства».

Гавриков Ф. А. Зарубежный опыт внедрения информационных
технологий в сферу государственного и муниципального управления //
Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. – 2018. –
№ 2 (21). – С. 41–43. В статье приведен опыт внедрения информационных технологий
в различных странах мира. Особое внимание уделено актуальной на сегодняшний день
проблеме – создание электронного правительства.

Дамианов Д. Ю. Информационные технологии и их применение в
современном политическом пространстве // Постулат. – 2018. – № 5-1 (31). –
С. 36. В статье ставится задача определить значение информационных технологий в
информационном политическом пространстве XXI века. Автором рассматриваются
вопросы взаимосвязи государства, граждан и интернет-сообществ и средств массовой
коммуникации с помощью средств технологического обеспечения и обмена информацией.
В работе определяется возможность информационной формы общения, а именно, блог, а
так же значимость «прямых линий» в политическом пространстве и определение
основных методов технологического обеспечения.
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Искаков А. Е. Анализ развития открытого правительства в Казахстане //
Друкеровский вестник. – 2018. – № 3. – С. 221–238. Данная статья призвана

восполнить пробел в научной литературе, заключающийся в низком уровне изученности и
отсутствии работ, анализирующих развитие института открытого правительства через
призму вовлеченности Казахстана в международные проекты и инициативы в этой сфере.
В статье проводится критический анализ работ казахстанских, российских и зарубежных
авторов, проводится обзор страновых показателей Казахстана в международных
рейтингах развития информационных технологий, открытых данных, открытого
правительства и транспарентности бюджета. Также автор представляет результаты
анализа роли открытого правительства в документах системы стратегического
планирования Республики Казахстана. Результаты исследования показали отсутствие
стратегического видения института открытого правительства и необходимость изучения
степени применимости международного опыта в казахстанских реалиях.

Коломейцева А. А. Основные направления цифровых преобразований
экономики Швеции // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2018.
– Т. 1, № 6. – С. 47–52. В статье рассматриваются актуальные тенденции цифровой
трансформации экономики Швеции. На основании данных индекса цифровой экономики
и общества показано, что сегодня Швеция входит в число наиболее развитых в цифровом
плане экономик и ее главная задача заключается в постоянном повышении и без того
высокого уровня цифровизации.

Косарєв Т. В. Принципи реалізації концептуальних засад електронного
урядування //Міжнародні відносини Серія «Економічні науки». – 2018. – №.
14. В роботі представлені основні принципи реалізації концептуальних засад
впровадження та забезпечення функціональності електронного урядування. Зазначені
шляхи забезпечення даних принципів для подальшого розвитку державних інформаційних
систем в Україні.

Кравець Р. Б., Романів Т. М. Електронна черга як результативна
складова впровадження принципів електронного урядування // Актуальні
проблеми державного управління. – 2018. – № 1. – С. 53. Досліджено етапи
розвитку електронного урядування в Україні. Охарактеризовано переваги системи
електронної черги для організацій, які надають послуги, та описано якими послугами
можна скористатись через електронні сервіси. Описано елементи з яких складається
електронна черга та сфера застосування.

Крушная Е. Е. Анализ электронного правительства Республики Беларусь
//
актуальные
вопросы
современных
исследований.
Материалы
Международной (заочной) научно-практической конференции. Научноиздательский центр «Мир науки». – 2018. – С. 563–568. Данная статья посвящена
анализу «Электронного правительства» в Республике Беларусь, в частности,
проанализировано существующее положение, а также выявлены положительные и
отрицательные стороны.

Мирошниченко М. А., Дуплякина О. К., Свиридова А. Е. Развитие
многофункциональных центров предоставления государственных и
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муниципальных услуг
как
значимое
направление
электронного
правительства // Вестник Академии знаний. – 2018. – № 26 (6). – С. 187–198.

Цифровая экономика, цифровой бизнес, цифровая трансформация – это уже не просто
тренды будущего, а реальность, к которой стремятся современный бизнес и организации.
Умные технологии все больше проникают в нашу жизнь. Не только люди, но и предметы,
здания, производственные объекты взаимодействуют друг с другом через цифровые
сервисы. В ходе исследования проведен социологический опрос респондентов на предмет
оценки качества предоставления государственных услуг по следующим критериям: время
предоставления государственных услуг; время ожидания в очереди при получении
государственных услуг; вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с
заявителем при предоставлении государственных услуг; комфортность условий в
помещении, в котором предоставлены государственные услуги; доступность информации
о порядке предоставления государственных услуг. Проведен анализ реализации в
регионах пилотного проекта «Мультирегиональность», согласно которому можно
оптимизировать расходы на развитие и сопровождение региональных порталов. В статье
аргументировано, что все отрасли хозяйственной деятельности, внедряя автоматизацию и
информатизацию, постепенно переходят к «цифровизации» всех бизнес-процессов. Рост
эффективности практически всегда связан с наукоемкими и инновационными
технологиями, материалами, современным управлением, с реализацией информационнокоммуникационных процессов и «цифровой трансформации». Переход к цифровой
экономике предусматривает комплексные изменения как на уровне государства, так и на
уровне организаций. Чтобы оказаться в лидерах надо быть гибкими и чутко реагировать
на изменения, поэтому цифровая трансформация экономики неизбежна. Большое
значение в развитии цифровой экономики играет роль государства, которая заключается в
разработке законодательно-нормативной базы, адаптированной к новым реалиям, в том
числе корректные способы учета средств производства и юридическая защита
организаций, которые идут по пути цифровизации.

Михайлова-Станюта И. А., Демидович И. А. Состояние и стратегия
развития сектора информационно-коммуникационных технологий в
Республике Беларусь // Экономический вестник университета. Сборник
научных трудов ученых и аспирантов. – 2018. – № 37-1. – С. 28–35. В статье
анализируются основные социально-экономические показатели организаций сектора
информационно-коммуникационных технологий Республики Беларусь и их динамика,
показывается место Республики Беларусь среди мировых лидеров по объему экспорта
ИКТ-услуг, приводятся международные рейтинговые оценки уровней инновационности с
использованием соответствующих индексов. Представлены инструменты достижения
целей развития ИКТ в соответствии с Национальной стратегией устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. Актуальность темы
основана на том, что исследованием ИКТ занимается большой круг зарубежных и
отечественных ученых. Исходя из этого разрастается и усложняется статистика, на основе
которой формируется рейтинговая оценка организаций сектора ИКТ, которая позволяет
им отслеживать свой статус и работать над его повышением. Предметом исследования
является анализ инновационного уровня развития организаций сектора ИКТ в Республике
Беларусь. Задачи исследования – оценить уровень и динамику развития ИКТ по основным
показателям международных рейтинговых оценок с использованием международных
индексов, сравнить с другими странами и представить их прогнозные значения в
соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь.
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Мурашкин М. О. Электронное декларирование, как перспективный
инструмент таможенного регулирования: нормативно-правовая база,
проблемы и их решение, потенциал // Современные проблемы теории и
практики таможенного дела глазами молодых исследователей. Материалы
региональной научно-практической интернет-конференции. – 2018. – С. 54–
62. В статье было рассмотрено и изучено декларирование товаров и транспортных

средств в электронной форме как регулятор международных социально-экономических
отношений в сфере информатизации (цифровой формат). Данная возможность открывает
большие горизонты для электронного бизнеса-предпринимательства 21 века. Таможенной
службе, как открытой и развивающейся системе жизненно необходимо постоянно
совершенствовать свои рычаги и методы воздействия на участников ВЭД. Наличие
электронного правительства, предоставления услуг по таможенному оформлению и
контролю в сфере Интернета говорит о том, что желание властных структур
переместиться в виртуальное пространство и сотрудничать там с современными
предпринимателями велико и многогранно.

Начос Р. Р. Електронне голосування в Україні: перспективи
запровадження та світовий досвід [Електронний ресурс] // Порівняльноаналітичне
право.
–
2018.
–
№1.
–
Режим
доступу:
http://www.pap.in.ua/1_2018/14.pdf. – Назва з екрана.
Ташматова Ш. С. Электронное правительство
Интернаука. – 2018. – № 24-1 (58). – С. 27–28.
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Трофименко О. Г. Аналіз передового світового досвіду е-урядування
[Електронний ресурс] // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – №1. –
Режим доступу: http://www.pap.in.ua/1_2018/65.pdf. – Назва з екрана.
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