1-31 липня 2015
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ

Передрук за погодженням

«СТРАТЕГІЯ –2020»
інформаційні технології в державному управлінні

Випуск 3(21)
(огляд матеріалів ЗМІ за 16 – 30 листопада 2015 р.)

Зміст
Анонс………………………………………………………………………………2
Офіційна інформація……………………………………………………………5
Регіональні ініціативи…………………………………………………………11
Експертний погляд……………………………………………………………..24
Блоги та соціальні мережі …………………………………………………….35
Інфографіка……………………………………………………………………..41
Зарубіжний досвід.……………………………………………………………...43
Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних досліджень з
проблематики електронного урядування…………………………………...51

Київ 2015

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

16 – 30 листопада 2015 року

<
20-28 лютого
2015

Анонс
до 7 грудня 2015 р. (Київ)
Фонд Східна Європа в рамках програми «Електронне урядування задля
підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується
Швейцарською Конфедерацією, оголошує конкурс з відбору групи
експертів для створення системи дистанційного навчання державних
службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з
питань електронного урядування та електронної демократії.
Ключові обов’язки експертів включатимуть:
• Узагальнення міжнародного та національного досвіду з дистанційного
навчання публічних службовців, визначення кращих методик навчання,
методологічних та технічних засобів для їх впровадження.
• Розробка індикаторів та проведення моніторингу готовності
визначених програмою інституцій (у тому числі, Центру дистанційного
навчання НАДУ), до проведення занять з електронного врядування та
електронної демократії у дистанційному форматі.
• Розробка концепції модернізації Центру дистанційного навчання
НАДУ для забезпечення проведення навчання з електронного врядування
публічних службовців в он-лайн режимі.
• На основі навчально–методичної документації, розробленої в рамках
програми EGAP, розробка дистанційних курсів з е-урядування для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації публічних
службовців, працівників державних підприємств, діячів громадських
організацій та студентів, у тому числі, розробка відповідного електронного
посібника.
• Підготовка та впровадження дистанційного курсу з е-урядування та едемократії для публічних службовців, працівників державних підприємств,
діячів громадських організацій та студентів.
• Надання методичної та консультаційної допомоги в процесі організації
та проведення дистанційного навчання публічних службовців.
Відбір експертів буде проводитись на основі наступних критеріїв:
• досвід розробки та впровадження проектів дистанційного навчання;
• досвід викладання дистанційних курсів в системі вищої освіти;
• досвід викладання курсів у сфері е-урядування та е-демократії;
• практичний досвід у впровадженні інструментів е-урядування та едемократії;
• наявність публікацій з питань е-урядування, е-демократії,
інформаційного суспільства, інформатизації, інформаційно-комунікаційних
технологій, захисту інформації.
Програма EGAP спрямована на просування новітніх інформаційнокомунікаційних технологій, що допомагатимуть вдосконалити якість
врядування, покращать взаємодію влади та громадян та сприятимуть
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соціальним інноваціям в Україні. Програма EGAP фінансується
Швейцарською Конфедерацією і виконується Фондом Східна Європа та
Фондом InnovaBridge у співробітництві з компанією SoftXpansion,
Національною академією державного управління при Президентові України
та Асоціацією «Міста електронного врядування».
У співпраці з органами влади, громадськими організаціями та
громадянами програма EGAP покликана:
• формувати та впроваджувати кращі стандарти е-урядування та
інноваційні практики, що покращать якість послуг та доступ до інформації
для громадян;
• підвищити прозорість та підзвітність органів влади завдяки
застосуванню ними нових інформаційно-комунікаційних технологій;
• зміцнити роль організацій громадянського суспільства в адвокації,
мобілізації та просуванні е-демократії з метою забезпечення більш активної
участі громадян у процесі прийняття рішень на місцевому та регіональному
рівнях;
• сприяти інклюзивному діалогу щодо формування політики еврядування та е-демократії, який бере до уваги інтереси та потреби регіонів
(http://www.eef.org.ua/ua/novyny/item/471-konkurs-z-vidboru-ekspertiv-vramkakh-prohramy-egap.html).

16 грудня 2015 р. (Київ)
Міжнародна конференція: «Електронне урядування. Біометричний
паспорт. Революція або еволюція?».
16 грудня 2015 р. ГО »ІТ Альянс» спільно з журналом «КартБланш» та
компанією «Фінансова студія» організовують міжнародну конференцію на
тему: «Електронне урядування. Біометричний паспорт. Революція або
еволюція?». А також в рамках конференції відбудеться урочисте підведення
підсумків Народної премії ТОП 10 серед фінансово-банківських установ,
юридичних компаній та ІТ-спільноти.
Основна мета конференції: зробити підсумки проведеної роботи щодо
системи ідентифікації в країні із запровадженням біометричного паспорту з
цифровим підписом, і державної системи його обслуговування, що надасть
змогу розвитку електронного урядування.
Таймінг конференції: 09.30-16.30
Основні питання, які будуть розглядатися під час конференції:
- Динаміка змін законодавства України. Що вимагає Євросоюз, що
впроваджено, що ні і чому?
- Реалізація успішного досвіду електронного врядування, приклади в
Україні. Хто драйвери і в чому причина успіху?
- Чого чекають інвестори в Україні? Перспективи державно-приватного
партнерства? Приклади.
- Захист прав приватного легального бізнесу в Україні? Що руйнує
інвестиційний клімат України?
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- Практика Банк-ID, Мобайл- ID в Україні, чи варто чекати вибуху
популярності?
- Новітні технології, ідеї, рішення.
- Опори сучасного бізнесу: банки, страховики, юристи.
Серед спікерів на конференції буде присутня Яніка Мерило, експерт
агентства електронного урядування і радник міського голови Львова.
Запрошуються до участі: представники НБУ, Держспецзв'язку, МЮУ,
Міграційної служби, МВС, СБУ, Державної Адміністрації м. Києва та інших
міст України, Державного агентства електронного урядування, інші державні
організації, представники комерційних банків, юристи, представники
страхового бізнесу, IT компанії, експерти РПР, представники приватного
бізнесу і інвестори (http://www.it-alliance.org.ua/index.php/ru/meropriyatiya).
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Офіційна інформація
Перший заступник голови Державного агентства з питань
електронного урядування Тарас Олійник:
У наступному році в Україні можна буде обмінюватися
документами в електронному вигляді між органами влади, органами
місцевого самоврядування та юридичними особами.
Протягом одного-двох тижнів Кабінет Міністрів України внесе зміни до
постанови № 670. Цей крок дасть правові підстави для повноцінного обміну
електронними документами в електронному вигляді між органами влади,
органами місцевого самоврядування та юридичними особами.
Для того, щоб всі відомства і компанії обмінювалися електронними
документами, буде потрібно 1,5-2 млрд. грн. протягом наступних двох років.
Ці кошти необхідні для закупівлі програмного забезпечення, написанням
якого зможуть зайнятися вітчизняні ІТ-компанії.
«З 1 січня 2016 року ядро системи міжвідомчого документообігу
запрацює в промисловій експлуатації». В період з 1 вересня по 15 листопада
поточного року обсяг електронного документообігу перевищив 24 тис.
листів. При належному фінансуванні ця цифра протягом найближчих трьох
років може вирости до 500 млн. електронних документів. За словами Тараса
Олійника, це близько 30-40 % від загального обсягу документообігу (З 2016
року в Україні запрацює повноцінний електронний документообіг //
http://dknii.gov.ua/content/z-2016-roku-v-ukrayini-zapracyuye-povnocinnyyelektronnyy-dokumentoobig. – 2015. – 27.11).
Верховна Рада прийняла зміни до закону про місцеве
самоврядування, яким зобов'язала місцеві ради приймати рішення
винятково у форматі поіменного голосування. За це проголосували 236
депутатів.
При цьому місцеві депутати мають право голосувати таємно у окремих
випадках, передбачених законом. Усі результати голосування тепер повинні
у той же день публікуватися на сайті місцевої ради і зберігатися там
необмежений час.
Окрім того, результати голосування повинні надаватися на запит, згідно
з законом про доступ до публічної інформації. Закон вступить у силу через
два місяці після його опублікування (Українці зможуть відслідковувати
онлайн,
як
голосував
кожен
депутат
місцевих
рад
//
http://tvoemisto.tv/news/ukraintsi_zmozhut_vidslidkovuvaty_onlayn_yak_golosu
vav_kozhen_deputat_mistsevyh_rad_74571.html. – 2015. – 27.11).
Україна отримає комп'ютерне обладнання від уряду Китайської
народної республіки (КНР) для забезпечення розвитку інформаційнокомунікаційних технологій.
Офіційна інформація
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Технічна допомога від Китаю буде спрямована на розвиток
електронного урядування та поліпшення роботи зі зверненнями громадян.
24 листопада відбулося урочисте підписання акту виконання угоди між
урядами Китаю та України про надання комп'ютерного обладнання в
кількості 800 одиниць.
Ця техніка передусім буде використана для впровадження
електронного
урядування,
зокрема,
забезпечення
електронного
документообігу в органах виконавчої влади.
Міністр Кабміну Ганна Онищенко:
«Програмою діяльності уряду України передбачено новий підхід до
державного управління, однією зі складових реформ якого є впровадження
електронного управління. Тому сьогодні підтримка розвитку інформаційнокомунікаційних технологій є надзвичайно важливою».
Також техніку буде передано урядовому контактному центру,
навантаження на який значно зросло останнім часом. «Тільки за останні 10
місяців урядовий контактний центр опрацював близько 1,5 млн звернень
громадян, а це майже в половину більше, ніж за весь минулий рік».
Підставою для технічної допомоги стало виконання контракту про
зовнішні поставки, підписаного в рамках угоди про техніко-економічне
співробітництво між урядами України та КНР, а також тісна співпраця
секретаріату Кабміну з посольством Китаю в Україні (Україна отримає
комп'ютерне
обладнання
від
уряду
Китаю
//
http://www.rbc.ua/ukr/lnews/ukraina-poluchit-kompyuternoe-oborudovanie1448392123.html. – 2015. – 24.11).

25 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про
внесення змін до Порядку ліцензування господарської діяльності,
пов'язаної із створенням об'єктів архітектури», яка надає суб’єкту
будівельної діяльності, що хоче отримати ліцензію, можливості подання
документів до органу ліцензування, як в паперовому вигляді, так і за
допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.
Таким чином, юридична особа для отримання ліцензії на виконання
будівельних робіт зможе подати заяву та відомості в електронному вигляді
через електронну систему подачі документів на сайті: https://e-dabi.gov.ua.
Проект даної постанови розроблений ДАБІ України спільно з
Мінрегіоном. Вона допоможе вдосконалити процес надання підприємствам
ліцензій на будівництво та сприятиме суттєвому зменшенню випадків відмов,
адже електронна форма подачі документів мінімізує кількість помилок.
Для реалізації постанови наразі розробляється порядок, в якому буде
здійснюватись подання документів в електронному вигляді до
Держархбудінспекції (Уряд дозволив подавати відомості та заяви на
отримання ліцензії для будівництва в електронному вигляді //
http://www.dabi.gov.ua/index.php/pres-sluzhba/novini/1582-uryad-dozvolivpodavati-vidomosti-ta-zayavi-na-otrimannya-litsenziji-dlya-budivnitstva-velektronnomu-viglyadi. – 2015. – 26.11).
Офіційна інформація
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Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона «О
публичных закупках», который станет основой для следующего этапа
реформы государственных закупок – перевода всех государственных
тендеров в электронный формат. Этот шаг позволит распространить
эффект пилотного проекта электронной системы ProZorro на всю
страну.
Законопроект «О публичных закупках» является очередным шагом в
законодательном обеспечении реформы после принятия пакета изменений в
действующее законодательство о госзакупках (законопроект 2087а). Он
утверждает основы работы в системе электронных закупок, которая сегодня
работает в пилотном режиме. После принятия закона изменится, в частности,
порядок обмена электронными документами, будет утверждено положение о
раскрытии информации после аукциона, введена процедура обжалования
результатов торгов и многое другое.
Министр
экономического
развития
и
торговли
Украины Айварас Абромавичус:
принятие документа является крайне важным для перехода к
следующему этапу полномасштабной реформы в этой сфере. «Следующий
год станет судьбоносным для реформы государственных закупок. С
принятием проекта Закона «О государственных закупках» будут созданы все
основания для развертывания системы ProZorro до национальных масштабов.
Электронная форма закупок станет обязательной для всех государственных
заказчиков в стране. Это создаст дополнительный положительный эффект к
тому, что существует уже сейчас от системы ProZorro». Общая экономия
бюджетных средств от использования электронной системы уже
превысила 400 млн грн.
В названии нового закона термин «государственные закупки» был
сознательно
заменен
на
«публичные
закупки».
Причин
для
такого ребрендинга несколько. Так, термин «публичные закупки» больше
соответствует общепринятой терминологии ЕС (Public Procurement).
«И еще одна причина ребрендинга – термин «государственные закупки»
давно ассоциируется с коррупцией и злоупотреблением. От этого
негативного шлейфа необходимо избавиться», – подчеркнул заместитель
министра экономического развития и торговли Украины Максим
Нефедов.
Законопроект «О публичных закупках» уже прошел все этапы
согласований с общественными организациями и другими стейкхолдерами.
23 октября этого года Департамент регулирования государственных закупок
Министерства обнародовал Закон «О публичных закупках» для
общественного обсуждения.
Ожидается, что документ будет одобрен депутатами и подписан
Президентом Украины до конца 2015 года. Масштабное развертывание
системы электронных закупок запланировано на I полугодие 2016 года, а
Офіційна інформація
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полный переход государственных учреждений на электронную систему
закупок должен состояться до января 2017 года.
Финальная версия текста проекта Закона «О публичных закупках»
доступна по ссылке: http://bit.ly/DLPProc (Правительство одобрило проект
Закона «О публичных закупках» // http://sud.ua/news/2015/11/19/83519pravitelstvo-odobrilo-proekt-zakona-o-pyblichnikh-zakypkakh. – 2015. – 19.11).

19 листопада 2015 року на засіданні Громадської Ради при
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України було розглянуто і обговорено Меморандум про
взаємодію та співробітництво між Секретаріатом Кабінету Міністрів
України, Державним агентством з питань електронного урядування
України, Міністерством юстиції України, Адміністрацією Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації, приватним акціонерним товариством
«Київстар», товариством з обмеженою відповідальністю «АСТЕЛІТ»,
приватним акціонерним товариством «МТС Україна».
Основною метою Меморандуму є консолідація зусиль Сторін,
спрямованих на визначення спільного бачення, щодо розбудови в Україні
електронного урядування, функціонально-сумісної, надійної та безпечної
інфраструктури електронної ідентифікації та електронного цифрового
підпису з використанням ресурсів мереж мобільного зв’язку, які
здійснюються у форматі співробітництва, визначеного цим Меморандумом
(Меморандум про взаємодію та співробітництво // http://telas.kiev.ua/01. –
2015. – 19.11).
В столиці Мексики відбувся один з найбільших світових самітів
щодо відкритості інформації в рамках міжнародної багатосторонньої
ініціативи «Партнерство відкритого урядування» – Open Government
Partnerhsip, OGP.
Для України цей саміт став черговим визнанням успіхів реформи
державних закупівель: ми почули багато схвальних відгуків щодо системи
ProZorro та отримали важливу підтримку з боку світових організацій.
Ініціатива OGP була заснована у 2011 році. Офіційними учасниками
партнерства є уряди країн, які взяли на себе зобов'язання зробити конкретні
кроки щодо впровадження ідей прозорості державного управління.
Зараз учасниками партнерства є 66 країн, в тому числі Україна.
Під час саміту, який відбувається кожні два роки, делегації країнучасниць звітують про статус виконання зобов'язань, приєднуються нові
учасники, відбувається обговорення основних викликів у впровадженні
відкритості.
Україна відвідала цей саміт на запрошення «Партнерства відкритого
контрактування» – Open Contracting Partnership, OCP. Воно взяло на себе
Офіційна інформація
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всі організаційні витрати, адже система електронних державних закупівель
ProZorro є показовим прикладом такого партнерства.
Важливий внесок в розвиток системи робить Transparency International.
Ця авторитетна організація є власником прав на систему ProZorro, а після
розгортання системи права на неї буде передано державі.
Transparency International також є гарантом прозорості використання
коштів донорів, адже на розвиток системи не було витрачено жодної копійки
з державного бюджету. Проект активно підтримують міжнародні організації:
WNISEF, GIZ.
Під час саміту представники влади, бізнесу і громадські активісти
обговорювали найважливіші тренди у цій сфері. Зупинимося на кількох з
них.
1. Учасники саміту багато говорили про необхідність залучення місцевих
громад до втілення державних програм.
У Мексиці є приклади, коли громада залучена до програм з розподілу
допомоги серед бідних верств. Мова йде, серед іншого, про програму
дитячого харчування у школах. Батьки самі мають можливість контролювати
її виконання: меню і визначення тих, на кого буде розповсюджена дія
соціальної програми.
2. Відкритість інформації.
Саме цей принцип дозволяє вирішити левову частку питань щодо
протидії корупції, тому що в умовах прозорості рішень важко приховати
зловживання.
Під час саміту окремі делегації звітували про досягнення в цьому
напрямку. Так, словацьке представництво міжнародної організації
Transparency International презентувало досягнення щодо відкриття
інформації про закупівлі.
Є чим пишатися і Україні: електронна система державних закупівель
ProZorro довела, що прозорість інформації дозволяє суттєво знизити
корупційні ризики. Під час виступу ми підкреслили важливість наступного
принципу: будь-яка інформація за замовчуванням є відкритою, і треба
доводити її конфіденційність, а не навпаки.
3. Залучення громадськості.
Цей лозунг був лейтмотивом майже кожної пленарної сесії саміту.
Жодна урядова програма не зможе бути ефективною, якщо до неї не
приєдналися громадські активісти, бо вони можуть забезпечити суспільну
підтримку, дати глибоку експертизу і мають бачення змін з точки зору
щоденної практики.
У цьому сенсі система ProZorro також є яскравим взірцем: ідея реформи
народилася ще під час Революції гідності. Саме завдяки зусиллям волонтерів
і громадських активістів вдалося створити дієву модель держзакупівель.
4. Важливість співпраці у тристоронньому форматі: держава, бізнес
та недержавні організації. При цьому медіа повинні бути головним
посередником.
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На нашу думку, без такого партнерства відкритий уряд неможливий.
Саме таку філософію ми закладаємо в систему ProZorro: держава відповідає
за безпеку і збереження даних, приватні майданчики – за залучення бізнесу, а
громадські організації – за контроль та моніторинг.
5. Глобальний перехід на цифру.
Переведення урядування в електронну форму визнається найбільш
дієвим механізмом втілення принципів прозорості та відкритості.
По-перше, електронна форма робить усі трансакції прозорими, будь-яка
електронна інформація добре відстежується і легко структурується.
По-друге, електроні дані легше аналізувати, що дозволяє створювати
ефективні системи моніторингу, відстежувати зміни і будувати ризикменеджмент. Це чудово видно на прикладі ProZorro.
Що цей саміт означає для України? Насправді багато. Ми успішно
презентували ProZorro і отримали чимало позитивних відгуків від
представників урядів і громадських організацій.
Крім того, відбулися важливі зустрічі з представниками міжнародних
організацій – World Bank, Open Society Foundations, USAID. Кожна така
зустріч матиме продовження у вигляді співпраці в різних форматах.
Ми зустрілися із Самантою Пауер, послом США в ООН та ідеологом
відкритого урядування, яка відзначила досягнення української реформи
держзакупівель.
Ця зустріч вилилася у знайомство з Меган Сміт, колишнім віцепрезидентом Google, а зараз – US Chief Technology Officer.
З пані Сміт ми обговорили співробітництво у сфері відкритих даних,
електронного урядування та електронних каталогів, участі України в
міжурядовій організації Digital 5 (D5 Group), яка об'єднує лідерів у питанні
електронного врядування.
Таким чином, Україна закріплює свій статус у міжнародному клубі
завдяки позитивним змінам на прикладі реформи держзакупівель. Це дає
команді ProZorro додатковий стимул для успішного продовження реформи
(П'ять трендів у сфері відкритого урядування: підсумки саміту в Мексиці
// http://ti-ukraine.org/news/media-about-us/5588.html. – 2015. – 16.11).
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Регіональні ініціативи
По информации главы Львовской облгосадминистрации Олега
Синютки, с начала 2016 года все закупки в области будут
осуществляться в электронном формате. Новая система уже была
опробована на 506 тендерах с общей суммой 12,4 млн гривен. По версии
обладминистрации, это позволило сэкономить около 1,2 млн гривен.
Во Львовской области действуют 30 центров предоставления
административных услуг, в которых за год провели 150 тысяч операций. 86
% из них – в электронном формате.
Весной 2015 года Львовский облсовет принял программу «Электронная
Львовщина», которая предусматривает введение электронного управления в
области до 2017 года, а также развитие электронной системы предоставления
административных услуг населению. Стоимость программы, которую
депутаты утвердили на 2015 год, – 600 тысяч гривен. Эти деньги идут на
создание и изменение веб-сайтов и веб-порталов местной власти, развитие
информационных
систем,
техническое
обслуживание
портала
предоставления электронных услуг. Дальнейшее финансирование будет
пересматриваться ежегодно при утверждении областного бюджета.
18 ноября Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона «О
публичных закупках», который станет основой для следующего этапа
реформы государственных закупок – перевода всех государственных
тендеров в электронный формат. Львовская область одной из первых
подключилась к новой электронной системе (Алексей Коваленко Львовщина
полностью переходит на электронную систему закупок //
http://hubs.ua/authority/l-vovshhina-polnost-yu-perehodit-na-elektronnuyusistemu-zakupok-51393.html. – 2015. – 30.11).
Депутат Світловодської міськради Гуцаленко Оксана:
В 2010 році кабінетом міністрів була прийнята Концепція розвитку
електронного урядування в Україні до 2015 року. Одним з перших етапів
реалізації концепції було забезпечення функціонування веб-сайтів органів
виконавчої влади всіх рівнів на основі єдиних стандартів. Це 2011-2012 рік. А
ви бачили сайт нашої міськради зараз http://svmisto.com.ua/? Можете
порівняти хоча б з Олександрійським. Це жах. Як в плані реалізації так і в
плані актуальності інформації. Закінчується 2015, а навіть на рівні держави
ще не виконаний перший етап цієї концепції, зокрема відсутність
стандартизованих форматів даних, протоколів обміну і відсутність єдиних
класифікаторів, довідників, а також доступу до них. За рейтингом індексу
RITS рівня проникнення інформаційних технологій Кіровоградська область
на 13 місці.
Відповідно до вимог законодавства України програмне забезпечення, що
використовується в органах влади повинно мати експертний висновок про
Регіональні ініціативи
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відповідність комплексу засобів захисту інформації. Практично 100 %
комп’ютерів органів влади використовують операційні системи Microsoft, які
мають відповідні сертифікати щодо технічного захисту інформації. Разом з
тим, питання дотримання законодавства у сфері захисту авторських прав та
ліцензійних умов залишається невирішеним через значну вартість цих
ліцензій, недостатній рівень фінансування легалізації програмного
забезпечення з державного та місцевих бюджетів та відсутності доступної
альтернативи (використання відкритих операційних систем потребує
відповідної кваліфікації).
Вирішення питання використання програмного забезпечення з
відкритим кодом можливе після отримання ним експертного висновку про
відповідність комплексу засобів захисту інформації.
В структурі виконавчих органів Світловодська я не знайшла навіть
відділу інформатизації чи просто посаду системного адміністратора.
Уточнила у Вадима Павловича Туманова – дійсно ні відділу, ні посади. І це в
21 столітті. Все кошти економим?
Найбільш ефективним в ситуації бюджетних обмежень вважаю
покроковий механізм досягнення мети.
Тому пропоную:
Спочатку створити нормальний веб-сайт, оголосивши конкурс і
вибравши найбільш прийнятного виконавця. Забезпечити його адекватне
адміністрування технічне і контентне.
Затвердити програму на кшталт «Електронний Світловодськ» ( до
прийняття місцевого бюджету 2016) і тоді покроково рухатись до
електронного самоврядування.
Ввести в структуру і в штатний розпис міськвиконкому системного
адміністратора, який також буде й контент-менеджером.
Виділяти кошти навіть на умовах співфінансування на концепцію,
проект «розказаний» або не обґрунтований і не маючий експертної оцінки
міськрада не буде. Це злочин (Про питання електронного уряду у
Світловодську
// http://www.svitlovodsk.in.ua/pro-pitannya-elektronnogouryadu-u-svitlovodsku. – 2015. – 29.11).

В Міністерстві інфраструктури України тепер діє система
електронного врядування. Вона передбачає електронний документообіг,
сучасний підхід до внутрішньої комунікації працівників – електронний
підпис, серверне забезпечення, новий зручний офіційний веб-портал,
систему планування ресурсів і Wi–Fi забезпечення всієї будівлі.
Це перше міністерство, яке стало на шлях передової інформатизації та
електронізації процесів врядування. Створювалося е-врядування за
ініціативою та участю Інституту аналітики та адвокації.
26 листопада у рамках Концепції розвитку електронного урядування в
Україні відбувалася зустріч між представниками державних і громадських
організацій у сфері інформатизації. У тому числі на зустрічі були присутні і
Регіональні ініціативи
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представники ІАА, що координували розробку та інтеграцію електронного
урядування для Міністерства інфраструктури.
Знайти веб-портал Міністерства інфраструктури можна за адресою
www.new.mtu.gov.ua (http://new.mtu.gov.ua/). Його особливість полягає у
тому, що можна спостерігати перебіг обговорення проектів, додавати власні
редакції. Звернення, пропозиції та заяви громадян можна подавати у
електронній формі прямо на сайті, як і записатися на прийом до Міністра на
зручний час. Також є сторінка для інвесторів, де вони знайдуть необхідну для
них інформацію та документи.
Юрій Нестуля, виконавчий директор ІАА:
Тепер це Міністерство – «найбільш інноваційне».
Саме вони першими отримали комплексну систему електронного
урядування, причому – розроблену зусиллями незалежних експертів та
спеціалістів громадських організацій.
Юрій Нестуля також наголошує, що це був цікавий та корисний досвід:
Ця співпраця дала можливість не лише створити місток між
громадянами та однією державною установою, але й створила прецедент
настільки тісного співробітництва у галузі IT-технологій. Особливу вдячність
за це варто висловити керівнику ініціативи Костянтину Корнієнку і МФ
«Відродження», адже вони прискорили цю подію.
Перш за все, електронне документування дає можливість виключити
тотальну бюрократизацію процесів. Якщо ви замовляєте довідку через
Інтернет ― все відбувається максимально швидко, без черг та затягувань.
Керівництво завжди може проконтролювати скільки часу йде у чиновника на
вирішення кожного питання і чи не відбувається навмисного затягування
певних справ. Це лише початок, тепер запускають перші послуги, і перехід
обіцяють робити плавним. Скажімо, в у Німеччині немає жодного документу,
який би не можна було отримати чи подати через Інтернет.
Електронний документообіг, крім легкого доступу до інформації,
також полегшує роботу співробітникам Міністерства. Зокрема, відпадає
потреба у копіюванні та дублюванні документів, відчутно зменшуються
витрати на друк, а для руху документів між відділами та співробітниками не
потрібні окремі люди (Катерина Кролевська Полтавська організація
розробила і передала у Мінтранс систему електронного урядування //
http://np.pl.ua/2015/11/poltavska-orhanizatsiya-rozrobyla-i-peredala-umintrans-systemu-elektronnoho-uryaduvannya. – 2015. – 28.11).

Контроль за використанням податків, прозорі дії влади, перехід на
електронне урядування – все це повільно, але впевнено набирає обертів
після Майдану.
Завдяки електронному врядуванню пересічний громадянин може, не
виходячи з дому, взаємодіяти з органами місцевого самоврядування:
обласною
адміністрацією,
міською
радою,
центрами
надання
адміністративних послуг, органами соцзахисту, фіскальною службою,
поліцією тощо.
Регіональні ініціативи
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Іриною Кельнер, радник із фінансово-економічних питань ТОВ
Торгова
група
«АРС-кераміка»,
координатор
впровадження
електронних послуг для жителів Тернополя та області через
волонтерський портал, розроблений для усієї України:
Після завершення найстрашніших подій Майдану ми допомагали
«Євромайдану SOS» збирати інформацію про постраждалих із Тернопілля.
Згодом почалася війна і ми взялись допомагати військовим. Я шукала, чим
можу займатися особисто, де можу бути корисною. Завдяки соціальним
мережам дізналась про набір охочих координувати волонтерський проект
щодо впровадження послуг, які державні органи надаватимуть громадянам та
бізнесу через інтернет-портал igov.org.ua.
Навесні 2015 року організатори запуску порталу державних послуг у
телефонному режимі отримали згоду щодо співпраці від Тернопільської
місцевої влади, зокрема обладміністрації.
Нашій компанії вже понад 20 років. Відповідно, нас знають як в
обласній адміністрації, так і в міській раді. Тому проблем із комунікацію у
рамках проекту впровадження електронних послуг у нас немає. Від очільника
обласної адміністрації та міської ради дали вказівки для районної ради та
центрів надання адміністративних послуг, і ми отримали «зелене світло» для
співпраці.
Наразі портал працює у тестовому режимі, але жителям Тернополя
та області уже доступна 51 послуга, яку можна замовити, не виходячи з
дому. Серед них подання звернення до голови ТОДА, запис на прийом до
посадовців, надання одноразової матеріальної допомоги, подання заяви про
державну реєстрацію шлюбу, надання витягу з технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки та багато інших послуг у
сфері торгівлі, медицини, нерухомості, реєстраційних даних тощо.
Великою проблемою є те, що в Україні досі немає законної системи
ідентифікації та верифікації громадянина через Інтернет, окрім
електронно-цифрового підпису. Але він є далеко не у всіх. Ноу-хау від iGov
стало те, що вони першими використали таку систему підтвердження особи,
як BankID – спосіб верифікації через ліцензовані українські банки для
надання адміністративних послуг через Інтернет. Це доволі зручно, адже
чимала кількість українців користується послугами банків, відповідно, дані
внесені у BankID. Щоправда, підтвердження особи наразі надають лише
„ПриватБанк» та „Ощадбанк». Таку систему ідентифікації особи
використовує навіть Адміністрація Президента при підписанні електронних
петицій.
Плюси проекту igov.org.ua у тому, що він був першим і залишається
найкращим. Окрім того, він дав величезний поштовх державним
електронним сервісам. А ще це всенародний волонтерський проект, адже над
ним працюють програмісти з усієї країни, а також з-за кордону. Робота
порталу не вимагає встановлення жодного ліцензованого програмного
забезпечення на комп’ютери користувачів, оскільки це open source – відкрите
програмне забезпечення. А це суттєва економія для місцевих бюджетів. А ще
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– відповідальний може розглядати електронні заявки в автоматизованому
режимі, незалежно від того, де перебуває фізично.
Я пройшла всі кроки, знаю, які складнощі можуть виникнути на тому чи
іншому етапі впровадження послуг, – каже координатор iGov у Тернополі. –
Тому спочатку ми з волонтерами працювали разом, а цього місяця вони уже
абсолютно самостійно запустили чотири послуги: від заявки на розробку до
навчання держслужбовців і запуску. Величезна подяка Громадській спілці
«Рада бізнесу Тернопілля», яка підтримує роботу волонтерів, що
впроваджують електронні послуги у нашому місті.
Великим проривом в електронному урядуванні стало те, що вперше не
волонтери спонукали владу до впровадження надання послуг через Інтернет,
а держава ініціювала на загальноукраїнському рівні можливість подачі
заявки на призначення субсидії через портал iGov.
Ми очікуємо відповідальних призначень і готові до запуску цієї послуги.
На жаль, не всі держслужбовці мають бажання навчатися нового та
проявляти ініціативу. Проте саме у Тернополі є чимало людей, які абсолютно
не відповідають стереотипним уявленням про консервативних кабінетних
працівників і з радістю підтримують будь-які нововведення щодо
електронного самоврядування та прозорої роботи у державних органах влади
(Любов Вовк IGov: контроль влади і послуги – не виходячи з дому //
http://te.20minut.ua/Podii/kontrol-vladi-i-poslughi-ne-vihodyachi-z-domu10472521.html. – 2015. – 27.11).

26 листопада у Львові стартувала відкрита стратегічна сесія Lviv
Smart City Day. За словами Іллі Кенігштейна, співорганізатора заходу, за
результатами стратегічної сесії організатори розроблять дорожню карту із
завданнями для міста, їх рішеннями та з практичними порадами, на основі
підходів smart city та big data.
Зокрема рекомендації стосуються таких тем як безпечне місто, освіта,
здоров’я, креативні хаби, енергетика, мобільність.
Керівник Школи управління УКУ Павло Шеремета:
«Однією з передумов для формування розумного міста є боротьба з
корупцією. Ми повинні донести до львів’ян, що корупція це не поєвропейськи, це негідно. В розумному місті не може бути корупції. Потрібно
навчитися уявляти Львів і Україну багатим розвиненим містом та країною.
Включайте голову, серце, руки і працюйте».
Марк Зархін, ресторатор та громадський діяч зазначив, що розумне
місто – це місто, де переважають цінності «WIN-WIN», а не «кум-кум»:
«Креативний клас і креативна економіка разом створюють креативне та
розумне місто. А креативна економіка є основним джерелом конкурентної
переваги. Функція міського управління і громади – це створення трьох Тумов: талант, технології, толерантність. В додаток до цього важливо творити
атмосферу довіри і комфортності громадського простору».
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На Lviv Smart City Day відбуваються обговорення у шістьох панелях:
Safe City, Smart Mobility, Smart Education, Smart Energy, E-Health, Creative
Hubs.
Відкриту стратегічну сесію організовує Львівська бізнес-школа УКУ
(LvBS) спільно з «Креативним кварталом» та Львівською міською радою.
Генеральний спонсор події – компанія MasterCard (У Львові триває
відкрита
стратегічна
сесія
Lviv
Smart
City
Day
//
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_tryvaie_vidkryta_strategichna_sesiya_lviv_smar
t_city_day_74565.html. – 2015. – 26.11).

В Україні стартував унікальний проект оформлення субсидій через
портал державних послуг iGov.
Відтепер оформити субсидію можна вдома, не відходячи від комп’ютера
на сайті https://igov.org.ua/. Це економія часу, нервів і коштів. Таку новацію
підтримало Міністерство соціальної політики України.
ІТ-директор ПриватБанку та координатор iGov Дмитро Дубілет:
«Сьогодні ми заявляємо, що завершили всі технічні доопрацювання та
запускаємо в Україні унікальний сервіс оформлення субсидій через через
iGov. Ця послуга раніше була доступною лише жителям Дніпропетровської
області та ще кільком містам. Держава на крутий сервіс не витрачає жодної
копійки ні бюджетних, ні грантових коштів. Велике дякую ІТ-волонтерам!».
Упродовж тижня громадяни зможуть реєструватися на сайті iGov,
вносити необхідну інформацію та оперативно одержувати офіційну
відповідь. Вирішувати питання, не виходячи зі своєї домівки.
«Сподіваюсь, що незабаром ми в усій Україні запустимо й інші послуги
Мінсоцполітики, які зараз є пілотними в Дніпропетровську( наприклад,
призначення допомоги за дитиною). Надсилаємо інструкції в усі районні та
обласні центри щодо використання платформи. Вважаю, що впровадження
цієї послуги – лише початок, попереду – дуже багато роботи, а також «
переконання» чиновників на місцях» (Субсидія через інтернет стає
доступною для волинян // http://www.volynnews.com/news/society/subsydiiacherez-internet-staye-dostupnoiu-dlia-volynian . – 2015. – 26.11).
У Вінниці за підтримки МЗС Королівства Норвегія відкрили Центр
ІT-підприємництва iHUB. Бізнес-інкубатор допомагатиме молодим
вінницьким стартаперам розвивати свої проекти.
Сергій Моргунов, мер Вінниці:
»Рівно сім місяців тому ми підписали з Міжнародним благодійним
фондом Seed Forum Україна за підтримки МЗС Королівства Норвегія
меморандум щодо початку реалізації цього проекту. Все, що зроблено,
здійснено спільними зусиллями. Цей iHUB буде в мережі подібних центрів у
60 містах світу, що дасть можливість обміну думками ініціативних молодих
українців з іншими людьми в інших країнах. Більше того, цей проект
наштовхнув нас на думку щодо створення на першому поверсі будівлі в
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наступному році подібного центру для підтримки інституцій громадянського
суспільства».
Вінницю було обрано для реалізації проекту з урахуванням вигідного
географічного розташування, наявності людського та інтелектуального
потенціалу, інноваційного мислення міського менеджменту та успіху міської
влади у впровадженні електронного урядування.
Заступник посла Королівства Норвегії пан Річард Скарборо:
«Ми підтримуємо проект IHUB в різних передових містах України, і я
можу сказати, що такою підтримки, як у Вінниці, немає ніде. Цей проект для
Норвегії – дуже важлива інвестиція, адже ми інвестуємо в прекрасне
майбутнє України. Щоб вона стала успішною в економічному і політичному
сенсі. Це для нас дуже важливо».
Внеском вінницької міської влади в реалізацію проекту стало виділення
під iHUB історичного приміщення у центрі міста та мільйона гривень на
проведення капремонту й реставраційних робіт будівлі, яка є пам’яткою
архітектури та містобудування місцевого значення. Іншу частину
фінансування ремонтних робіт було здійснено за рахунок грантових коштів
Seed Forum Foundation в сумі 1,2 млн грн. Також норвезька сторона взяла на
себе всі витрати, пов’язані з придбанням меблів та оргтехніки для роботи
IHUB.
Його територія розмежована на сектори: зону очікування, дві душових
кабіни з туалетами, зону презентацій, зону активного відпочинку, зону
спокійного відпочинку і кухню, також конференц-залу і дві зони для
проведення телефонних розмов. Бізнес-інкубатор на 44 робочих місця
допомагатиме майбутнім підприємцям започаткувати та просувати власну
справу в ІТ-галузі, протидіятиме еміграції талановитої молоді за кордон,
сприятиме стартаперам у пошуках партнерів з інших країн та у перспективі
забезпечити роботою сотні людей. Розрахований проект на 10 років, але в
подальшому може бути продовжений.
Оскільки центр ІТ-технологій орієнтований саме на креативну й
студентську молодь, у рамках його відкриття було підписано Меморандум
про співпрацю Seed Forum з Донецьким національним університетом.
Керівники центру розраховують на співпрацю й з іншими вінницькими
вишами (Антоніна Мніх У Вінниці відкрили бізнес-інкубатор для ІТшників
//
http://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1919649-u-vinnitsividkrili-biznes-inkubator-dlya-it-shnikiv.html. – 2015. – 24.11).

ІТ-директор ПриватБанку та координатор iGov Дмитро Дубілет:
Начинаем выборы в Советы Координаторов iGov в каждом
населенном пункте Украины. На прошлой неделе мы объявили о наборе
волонтеров iGov, которые будут помогать в распространении на всю
страну тех услуг, которые были запущены в пилотных областях, а также
контролировать их качество. Сейчас зарегистрировано уже более двух
тысяч волонтеров, а вскоре это число возрастет до нескольких десятков
Регіональні ініціативи
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тысяч. Поэтому нам нужно выбрать группу волонтеров-координаторов в
каждом населенного пункта.
Координаторы будут направлять в нужное русло действия волонтеров –
участников iGov – в своих населенных пунктах. Те, кто готовы стать одним
из таких координаторов, должны до 23:59 ближайшей субботы (21 ноября)
опубликовать на Facebook видео. В нем необходимо рассказать немного о
себе и своем опыте работы, а также о том, почему вы хотите заниматься
iGov. Ссылку на это видео нужно прислать на info@ict.org.ua. В Совет
координаторов каждого из населенных пунктов войдут по три волонтера, чьи
видео наберут наибольшее количество лайков к утру вторника
(Днепропетровское «Электронное правительство» объявляет выборы //
http://dv-gazeta.info/dneprnews/dnepropetrovskoe-elektronnoe-pravitelstvoobyavlyaet-vyiboryi.html. – 2015. – 27.11).

24 листопада 2015 р. директор Миколаївської ОУНБ ім. О.Гмирьова
В.В. Агаркова взяла участь у нараді з головами райдержадміністрацій та
міськими головами щодо впровадження електронних послуг.
Заступник голови облдержадміністрації В.В. Бонь:
«До Миколаєва приїхали люди з різних куточків України – це ті, хто так
чи інакше займається розвитком електронних послуг. Тут і представники
громадських організацій, які на волонтерських засадах займаються цією
справою і досягли великих результатів в цьому напрямку. Тут і представники
комерційних структур, які презентують свої IT-продукти, які вже знайшли
своє місце на ринку IT-послуг. Тут і представники органів місцевого
самоврядування, які з ентузіазмом взялися за реалізацію цього напрямку й
вже мають певні напрацювання і досвід».
Голова громадської організації «Технології проти корупції» Д.О.
Дубілет презентував портал електронних послуг iGov. Вознесенський
міський голова В.Д. Луков поділився напрацюваннями та першими
досягненнями впровадження проекту «Електронне місто Вознесенськ». У
рамках наради були презентовані розробки веб-порталу центрів надання
адміністративних послуг та ІТ-рішення щодо використання сенсорних
кіосків.
У своєму виступі В.В. Агаркова представила напрацювання бібліотек
області у системі електронного урядування. Присутні мали можливість
ознайомитися з проектними ініціативами бібліотек, що наближають
електронні адміністративні послуги до громади та он-лайн ресурсами, що
створюються за участю органів місцевої влади (портал «Прибужжя», он-лайн
приймальня «Запитай у влади»). Вона зазначила, що бібліотечні фахівці
надають кваліфіковану консультаційну допомогу населенню в отриманні
широкого спектру електронних послуг на базі технічно оснащених бібліотек.
Тому слід розглядати бібліотеки як надійних партнерів місцевої влади у
впровадженні електронного урядування в Миколаївській області. Значення
просвітницької діяльності бібліотек відзначив під час підведення підсумків
наради і В.В. Бонь (Впровадження електронних послуг //
Регіональні ініціативи
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http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/novini/1364-vprovadzhennyaelektronnikh-poslug. – 2015. – 24.11).

Відбулися чергові вибори, з точки зору технологій, не важливо,
місцеві, президентські чи парламентські, тому що Україна продовжує
тупцювати на місці, не даючи можливості своїм громадянам голосувати
онлайн, не виходячи з дому.
З цього боку, навіть «добре», що в Києві у другому турі була слабка
активність, бо ми пам’ятаємо часи президентських виборів, коли треба було
простоювати у довгих чергах, щоб дістатися до скриньки. І саме Київ,
впроваджуючи принцип Smart City, міг би виступити каталізатором не тільки
впровадження електронного урядування, а й онлайн-голосування.
Та реально питання повинне вирішуватися на рівні держави.
Але на жаль, сьогодні держчиновники не можуть спланувати впровадження
системи електронних виборів.
Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань
електронного урядування України:
«Я не можу спрогнозувати, бо це вершина електронної демократії
і вершина всіх процесів. Це включає розуміння громадян і наявність
інформаційних технологій. Ми зараз створюємо фундамент, тобто
знаходимося на етапі реального розвитку. Ми закладаємо фундамент
взаємодії між державними органами, фундамент доступу до реєстрів даних.
І закладення цих речей може привести врешті-решт і до електронного
голосування».
В Україні ще не прийшов час для e-виборів, бо громадяни ще не готові.
«Люди повинні розуміти, що це таке, довіряти технологіям. На це потрібен
час. Якби сьогодні дали можливість так голосувати, люди навряд
чи би цим скористались.
Технічно
найбільш
розвинута
країна,
де є електронне голосування, це Естонія. Там воно впроваджене у 2008 році.
І на останніх виборах таким чином проголосувало всього 30 % населення,
хоча мали можливість усі. Але є й інші технології, які дозволяють швидко
підрахувати голоси, зменшити всілякі ризики».
Звичайно, є технології для швидкої обробки даних, але якраз вони іноді
не діють, тому що спрацьовує саме людський фактор. Кандидати
намагаються сфальсифікувати дані, затягти виборчий процес, заблокувати
роботу комісій, що було б важко робити, якби все було доступним онлайн.
І про неготовність людей можна дискутувати. Так, звичайно, в Україні
є прошарки населення, які не користуються інтернетом, але ж більшість
вже не уявляє без нього життя. З впровадженням 3G-зв’язку невдовзі буде
тотальне охоплення населення швидкісним інтернетом.
На офіційному сайті інтернет-представництва Президента України
зареєстровані дві петиції, якими пропонується впровадити нарешті
відкриту електронну систему голосування, коли кожен бажаючий зможе
проголосувати через інтернет.
Регіональні ініціативи
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Так, автор електронного звернення №22/016510-еп Дмитро Мурза
вважає, що запровадження електронної системи голосування не обов'язково
повинне виключати звичайну. Ці системи можуть працювати разом –
дублюючи одна одну, і це тільки підвищить чесність голосування.
«Ви отримуєте особову електронну картку та портативний термінал
для картки (схожий на кард-рідер), що підключається до комп'ютера
як звичайна флешка (через USB порт), встановлюючи офіційне програмне
забезпечення з державного сайту, або навіть воно може автоматично
встановлюватись на ваш комп'ютер, користуєтеся системою через інтернет».
На думку автора петиції, запровадження такої системи допоможе
голосувати
віддалено
громадянам,
які перебувають
за кордоном:
заробітчанам та морякам.
Сьогодні продовжує діяти система реєстрації за місцем проживання,
але в країні багато переселенців та тих, хто переїхав працювати в інші міста.
Також, це спростить можливість проголосувати інвалідам.
Сума, яка повинна бути витрачена на електронне голосування, не така
й велика, особливо знаючи витрати дербюджету на проведення виборів.
«Бюджет України вже демонстрував свою спроможність і не на такі трати,
наприклад – мільярд гривень (по курсу 8) на камери спостереження на всіх
виборчих ділянках, та онлайн систему доступу до неї у 2012 році».
Автор іншої петиції №22/012891-еп Олексій Кашуба від імені
ГО »Нове Покоління України» просто вимагає «ввести прозорі
ЕЛЕКТРОННІ
ВИБОРИ,
що дають
можливість
прийти
у владу
незаангажованим професіоналам, здатним витягнути нашу країну з важкої
кризи».
На його думку, «електронні вибори необхідні для примирення
в суспільстві і відновлення довіри громадян до влади».
Перша петиція набрала 400, а друга – майже 400 голосів. Усі небайдужі
можуть проголосувати за будь-яку з петицій або за обидві.
Держслужбовців
слід
підштовхувати
до якомога
скорішого
впровадження електронного голосування, при чому не через 10 років,
або до 2020-го, а якомога скоріше, щоб система працювала вже на наступних,
чергових або позачергових парламентських чи президентських виборах.
До процесу також повинні залучатись і депутати Верховної Ради з різних
політсил (Герман Богапов Чи потрібне Києву онлайн-голосування? //
http://kyiv1.org/news/chi-potribne-kievu-onlajn-golosuvannya-043877. – 2015. –
19.11).

19 листопада у м. Здолбунові відбулася прес-конференція, яка
переросла у обговорення «за круглим столом» під час якої було
оголошено про початок нового проекту «Моніторинг якості надання
адміністративних послуг та перспектив електронного урядування у
Здолбунівському районі», який реалізовує «Аналітичний центр розвитку
міста «ЗЕОН».
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Проект спрямований на підвищення рівня електронної демократії та
якості надання адміністративних послуг у Здолбунівському районі. У ході
реалізації проекту буде проведено моніторинг якості надання
адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг (ЦНАП),
дозвільним центром (нині він вже у складі ЦНАП) та реєстраційною
службою у Здолбунівському районі.
Проведено буде дослідження використання елементів електронного
урядування та електронної демократії в роботі місцевих органів
самоврядування Здолбунівського району, які є потенційними центрами
об’єднаних територіальних громад. Зокрема, мова йде про Здолбунівську
міську ради, Мізоцьку селищну, а також Здовбицьку та Ступнівську сільські
ради. Проектом також передбачено проведення інформаційно-просвітницької
кампанії, яка матиме назву «Доступні адміністративні послуги на
Здолбунівщині».
Методами та інструментами збору інформації слугуватимуть
моніторинг веб-сайтів органів та установ, що надають адміністративні
послуги та сайтів органів місцевого самоврядування, аналіз місцевих
нормативно-правових актів, моніторингові візити в муніципальні установи,
подання запитів на інформацію, проведення опитувань працівників суб’єктів
надання послуг (ЦНАП та реєстраційна служба) та їх клієнтів.
«Результатом реалізації проекту стане підготовка та публікація
аналітичного звіту щодо якості надання адміністративних послуг, а також
звіту щодо можливостей впровадження елементів електронного урядування в
органах місцевого самоврядування Здолбунівського району, які в перспективі
можуть стати центрами об’єднаних громад. Також у рамках проекту
планується створити перелік організацій, де безкоштовно можна отримати
сервіс доступ до інформації про адміністративні послуги, які надаються в
нашому районі та виготовити відеоролик про адміністративні послуги та де
їх можна отримати» – прокоментував керівник проекту Анатолій Бондарчук.
На заході також були присутні завідувач сектору «Центр надання
адміністративних послуг» райдержадміністрації Муляр Світлана та
начальник Здолбунівського районного управління юстиції Орлова Наталія.
Як зазначила Світлана Муляр, що ЦНАП у Здолбунові почав працювати з
листопада 2012 року. На протязі 2015 року в Центрі було надано 6000 послуг.
З переліком послуг які можна отримати В ЦНАПі можна ознайомитись на
сайті Здолбунівської районної адміністрації в розділі «адміністративні
послуги». Графік роботи центру понеділок – четвер з 9-00 години до 18-15
години; п’ятниця з 9.00 до 17.00 за адресою м. Здолбунів , вул. Незалежності,
36.
Наталія Орлова проінформувала, що управління юстиції надає послуги
пов»язані з реєстрацією речових прав на нерухоме майно, які можна
отримати в одноіменному відділі за адресою м.Здолбунів вул. Пушкіна 44.
Директор Спасівської публічної бібліотеки Галина Кушнірук
зазначила, що мешканці її села прийшовши в бібліотеку можуть
попрацювати в інтернеті безкоштовно, зокрема, замовити білети на потяг,
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певну техніку та товари з інтернет магазинів, зареєструватися на ЗНО та
знайти необхідну інформацію. Також кожен бажаючий може зареєструвати
електронну пошту і при необхідності замовляти документи та довідки не
витрачаючи зайвий раз кошти та час на дорогу в районний центр. Проект
реалізується за фінансової підтримки Європейського Союз (Olga Ferar ЗЕОН
реалізує
в
Здолбунові
новий
моніторинговий
проект
//
http://www.zdolbunivcity.net/zeon-realizuje-v-zdolbunovi-novyj-monitorynhovyjproekt . – 2015. – 20.11).

Новообраний міський голова Дніпропетровська Борис Філатов
заявляє, що його першими кроками на цій посаді має бути ревізія бюджету та
комунального господарства, а також оптимізація структури виконавчого
комітету.
«Я жодною мірою не відмовляюся від своїх передвиборних обіцянок.
Перше, чим ми маємо намір займатися, – це аудит і ревізія міського бюджету
та комунальної власності. Друге – оптимізація та структура виконкому. Ми
вважаємо, що міська влада має бути компактнішою, ефективнішою і має
звільнитися від людей, пов'язаних майновими та корпоративними інтересами
з місцевим бюджетом. Уже з першого дня нашої роботи ми почнемо
реалізувати програму «730 днів на шляху до сталого розвитку».
Оптимізація структури управління не передбачає скорочень під якийсь
чисельний поріг. «Йдеться про людські долі, а також низку питань,
пов'язаних із дотриманням трудового законодавства та вислугою років».
Адміністративні послуги, а також тендерні процедури в
Дніпропетровську буде переведено на електронну платформу.
Вже проведено низку консультацій, зокрема з волонтерською групою
Дмитра Дубілета, яка курирує питання електронного урядування в
Дніпропетровській обладміністрації. «Ми маємо намір переводити всі
адміністративні послуги на електронну платформу, зокрема всі питання,
пов'язані з тендерами, а також прозорістю бюджету. У вівторок я провів
переговори з командою Дмитра Дубілета. Це ціла група волонтерів, яка
займається такими питаннями, зокрема в Дніпропетровській державній
адміністрації. Об'єктивно хочу сказати, що там досягнуто доброго результату
в цій сфері. Учора я отримав згоду на те, щоб моєю помічницею стала Яніка
Мерило – відомий фахівець у сфері електронного самоврядування» (Філатов
розповів, до чого візьметься насамперед на посаді мера Дніпропетровська
// http://www.newsru.ua/ukraine/18nov2015/filatov.html . – 2015. – 18.11).
Фахівці Держагентства з питань електронного урядування та
Держархбудінспекції визначили Волинську область як пілотну з
упровадження електронної адміністративної послуги «Реєстрація
декларації про готовність об’єкта до експлуатації».
Щоб отримати цю послугу, необхідно подати відповідні документи
через Інтернет. За результатом надання адміністративної послуги треба
звернутися до луцького ЦНАПу.
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Після внесення змін до чинного законодавства щодо практичного
застосування результатів надання адміністративних послуг у формі
електронних документів послугу надаватимуть повністю в електронному
вигляді.
Додамо, що для ефективної роботи відділ ІТ апарату Волинської ОДА
провів навчання з представниками інспекції архітектурно-будівельного
контролю в області (На Волині розпочали експеримент з онлайнурядування // http://vgolos.com.ua/news/na_volyni_rozpochaly_eksperyment_z_
onlaynuryaduvannya_198979.html. – 2015. – 18.11).
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Експертний погляд
Гиорги Вашадзе, учредитель Фонда инноваций и развития и эксзамминистра юстиции Грузии:
Мы начали внедрять реформы с 2003 года. Практически ежедневно
наша команда меняла Грузию и в результате мы добились того, она
стала одной из самых быстроразвивающихся, одной из менее
коррумпированных и опасных стран мира, какой была. Раньше у нас
правили воры в законе, а сейчас их вообще нет. Раньше админуслуги
выдавались за взятки и благодаря личным связям, а сегодня любой
гражданин может прийти в Дом юстиции и за 15 минут получить любой
документ, который ему нужен. По видеосвязи в интернете можно оформить
нотариальное соглашение, даже если гражданин Грузии находится за
границей, или заказать новый паспорт в случае утери документа. Находясь в
любой точке мира, человек может просто позвонить оператору и через дватри дня получить документ. Мы имплементировали много проектов по
разным направлениям: система правоохранительных органов, безопасность
страны, админуслуги, дерегуляция, простота ведения бизнеса. Мы даже были
на восьмом месте в мире по простоте ведения бизнеса, но сейчас опустились
на 24-е, ведь между странами всегда есть серьезная конкуренция и в то
время, как новое правительство Грузии, к сожалению, не продолжает
реформировать эту сферу, другие страны развивают свои сервисы...
Последние полтора года мы отмечаем, что в Украине не хватает
четкого видения тех или иных изменений. Например, есть очень много
разговоров о дерегуляции, но конкретных предложений, что делать, нет. Есть
разговоры о коррупции в госуслугах, но редко мы видим реальные идеи по
борьбе с коррупцией от той или иной политической силы. Те реформы,
которые мы сейчас предлагаем, основаны на грузинском примере 2004–2007
годов, однако их надо совершенствовать и развивать, ведь развиваются
общество и технологии. Поэтому то, что мы предлагаем в Одессе – это
синтез грузинского опыта и работы наших коллег и экспертов, вместе с
которыми мы разработали совершенно новые, инновационные подходы в
Одесском пакете реформ. Он состоит из двадцати семи направлений. А еще
около сорока – в стадии разработки.
В проекте очень много вопросов, например, электронные тендеры и
приватизация, которая должна стать более прозрачной, чтобы не только
олигархи покупали имущество государства и по льготным ценам
приобретали заводы. Также мы реформируем МРЭО: хотим в Одессе сделать
сервис обслуживания, куда граждане будут приходить и без взяток получать
водительские права, регистрировать машины и оформлять номерные знаки.
Во второй части Одесского пакета реформ приоритетными станут
изменения в налоговой сфере. Вместе с украинскими коллегами мы
придумали саморазвивающийся механизм, где развитие страны будет
Експертний погляд

24

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

16 – 30 листопада 2015 року

<
20-28 лютого
2015
зависеть не от бюрократов или политической воли, а от самих людей.
Заметьте, сегодня быстрее всего развиваются страны, у которых большой ITпотенциал, а у Украины в этом смысле колоссальные возможности, потому
что у вас просто суперайтишники и новаторы! Сегодня если украинский
специалист что-то придумал, он старается выйти с этим продуктом за
границу и там зарегистрировать свою компанию, потому что налоговая
система Украины не дает человеку нормальную возможность заниматься
бизнесом в своей стране. Из-за такой налоговой системы Украина теряет
миллионы и даже миллиарды долларов, которые можно было оставить
внутри страны и внутри экономики, использовать для повышения зарплат и
создания новых рабочих мест.
Также мы планируем заняться развитием строительства, городской
инфраструктуры и таможенным направлением – хотим сделать так, что
Украина сможет за 15 минут оформлять грузы.
А уже завтра будет представлен проект получения паспортов,
удостоверений личности, регистрации и реестра населения – ID-карты.
Это одна из самых коррумпированных и бюрократичных советских систем. Я
лично руководил этим направлением в Грузии, был начальником
гражданского реестра, и я реально вижу, как можно быстро облегчить
получение этих услуг в Украине, где фактически нет демографического
реестра. Страна не знает, сколько людей живет в разных районах, сколько из
них социально не защищены, сколько студентов, сколько пенсионеров. Все
потому, что нет единой базы данных, а из-за этого рождается огромная
коррупционная черная дыра с мертвыми душами. Людям, которые уже
умерли, выплачиваются пенсии, мертвые души избирателей «голосуют» на
выборах...
Мы действуем пошагово: определяем проблему, создаем будущую
модель и детализируем ее. Сегодня мы пришли уже к этапу публичных
обсуждений. Мы не говорим, что мы самые лучшие знатоки в мире, но мы
предлагаем не просто видение, а детально расписанный план, как все это
должно внедряться. После публичных обсуждений мы начнем инициировать
законопроекты в Верховной Раде. Все зависит от того, как примут наши
инициативы.
Идею электронных аукционов мы представили на прошлой неделе, после
чего была создана рабочая группа из представителей заинтересованных
сторон. С этой группой мы проводим ежедневные рабочие сессии, где
доводим до совершенства предложенный вариант прозрачных аукционов.
Через неделю мы представим проект в ВР фракциям и комитетам, чтобы до
инициации идеи в парламенте мы хорошо объяснили политикам, почему мы
предлагаем такую модель и какая идеология стоит за ней.
Модель, которую мы предлагаем в Украине, очень быстро покажет
результат. Если наши законопроекты найдут поддержку, понадобится не так
уж и много времени, чтобы имплементировать эти реформы и
продемонстрировать успехи – буквально через год Украина может стать уже
другой страной.
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Мы надеемся на поддержку Рады, ведь в конце прошлой недели
парламент во втором чтении принял закон об упрощении регистрации
недвижимости и компаний. Думаю, это хороший шаг и признак того, что
когда есть четкое видение, можно добиться поддержки. Конечно,
политически заручиться ею тяжело, ведь в ВР есть разные группы со своими
интересами, но мы проводим публичные обсуждения, чтобы у депутатов не
было шансов отказать нам. Главное – поддержка народа Украины, а уж
потом – и парламента.
Донорских денег, которые сейчас заходят в Украину, хватит, чтобы
реально имплементировать все эти реформы. А для центра админуслуг мы
разработали систему самофинансирования, которая подразумевает, что
деньги будут идти не в госбюджет, а в бюджет центра. На эти деньги
центр сможет внедрить технологии ускоренного сервиса. Например, если вы
хотите получить документ стандартным путем, вы платите стандартную
пошлину и получаете бумагу в установленный законом срок, к примеру, пять
дней. А если вы хотите оформить документ срочно, то можете заплатить в
два раза больше. И эти деньги уже можно будет использовать для повышения
зарплат сотрудникам, например. Также средства можно использовать для
развития инфраструктуры, покупки техники. Самофинансирование – это
стабильная модель, которая и в Грузии, и в других странах показала, что это
идеальный вариант для таких структур. В бюджет должны идти налоги, а
деньги, которые мы платим за разные услуги, – это не налоги. За
изготовление паспорта мы должны отдавать столько, сколько нужно на
изготовление паспорта, а не просто платить в госбюджет дополнительную
пошлину. Налогов и так хватает! В прошлом году в Украине начала работать
система электронных тендеров и госзакупок «Прозоро» – государство ни
копейки не инвестировало в эту систему, а на сегодняшний день она успешно
функционирует и входит в тройку рекордов, которыми Украина может
похвастать.
– А вот Грузия может похвастать сервисом JustDrive. В Украине вы
тоже планируете внедрить такой?
– Этот проект мы запустили в сентябре 2012-го – на сегодня это
единственный в мире сервис такого рода. JustDrive – это окошко, в котором,
подъезжая на машине, вы вместо гамбургеров получаете документ, а JustCafе
– это кафе, где документ после окончания ланча, вместе со счетом, подает
официант. Так можно получить паспорт, свидетельство о рождении,
документ о регистрации имущества... Я даже помню, как мы это придумали!
Когда я был замминистра юстиции, мы старались всегда использовать
инновационные механизмы. Однажды в ходе выездной сессии один из
сотрудников пошутил, мол, ребята, мы так долго думаем, что мы вместо
МакДрайва откроем JustDrive. Спустя час-полтора я сказал: «Минуточку. А
давайте, правда, сделаем JustDrive». Соответственно, встал вопрос, если
делать окошко, то почему бы не сделать кафе? Вот так и появилась
инновационная идея, которую мы быстро реализовали. Надо думать не как
улучшить систему на 10 %, а как ее улучшить в 10 раз. В этом случае
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получается инновация. В следующем году, я надеюсь, мы внедрим эту
систему в Украине, и сделаем не только JustDrive и JustCafе, но и JustTaxi –
сервис, который мы еще не внедряли в Грузии и, думаю, будем
реализовывать уже в Украине (Екатерина Фомина Гиорги Вашадзе: «Через
год
Украина
может
стать
уже
другой
страной»
//
http://www.segodnya.ua/regions/odessa/giorgi-vashadze-cherez-god-ukrainamozhet-stat-uzhe-drugoy-stranoy-671377.html. – 2015. – 30.11).

Максим Мартинюк, голова Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру:
У жовтні цього року відбулася презентація нових електронних
земельних послуг: відкриття інформації про власників земельних
ділянок та замовлення витягу про нормативно-грошову оцінку
(map.land.gov.ua). Головними органами, відповідальними за впровадження
послуг, є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
й Державне агентство з питань електронного урядування України. Керівники
зазначених структур на прохання парламентського журналу «Віче»
прокоментували цю неординарну подію.
До останнього часу земельні відносини мали сумнівний статус
найконсервативнішої та ІТнедружньої сфери в Україні. Сформована ще на
початку 1990х система за досить тривалий час зазнала лише косметичних
точкових змін. Тоді як проникнення Інтернету в країні сягнуло 70 %, у
земельній сфері продовжувала панувати «доонлайнова ера» з паперовими
довідками, чергами та необхідністю фізично бути присутнім за місцем
розташування ділянки, щоб отримати потрібний документ.
Ми поставили перед собою мету виправити становище, перейшовши на
електронні сервіси. Цей напрям робіт став одним із пріоритетних, через
рекордне відставання від сучасного рівня технологій тут були втрачені роки.
Акцент зробили саме на сервісній складовій, бо вона зачіпає максимально
широке коло громадян, які є користувачами послуг у земельній сфері.
Наразі Держгеокадастр надає 16 адміністративних послуг, і вже до кінця
року половина з них буде переведена в онлайн. Послуги замовлення витягів
із Державного земельного кадастру та витягів про нормативну грошову
оцінку земель, відкриття персональних даних про власників і користувачів
земельних ділянок уже доступні онлайн через офіційний вебпортал
Публічної кадастрової карти. Нотаріусам також забезпечено підключення до
Державного земельного кадастру. Ці послуги відповідають рівню найкращих
міжнародних практик, вони прості, зручні та побудовані на принципі
екстериторіальності.
Ефект від впровадження електронних сервісів відчує широке коло осіб
та інституцій.
Ефект для громадян. Екстериторіальність надання адміністративних
послуг істотно підвищує комфорт для користувачів. Ми почали
трансформації з найбільш затребуваної послуги у сфері земельних відносин –
замовлення витягу про земельну ділянку. Щорічно видається до одного
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мільйона таких документів. Тепер достатньо зробити декілька кліків на
Публічній кадастровій карті, обрати ділянку та натиснути «замовити витяг».
Оплатити послугу за допомогою інтегрованого в систему сервісу онлайнплатежів та обрати один із 660 ЦНАПів в Україні, у якому буде зручно
забрати готовий документ. Вартість послуги при цьому не збільшилася, адже
нам удалося домовитися з банками про нульову комісію.
Мінімум витрат часу, мінімум контакту з чиновником, максимум
зручності. За перший місяць після запуску електронної послуги
Держгеокадастру «Замовлення витягу з Державного земельного кадастру»
сервісом скористалися 780 громадян. На 16 жовтня ми отримали 5928
замовлень витягів, за 4573 з них – видано документ, за 1180 – надано
відмову, тобто заявка теж фактично опрацьована, але громадянин не надав
усієї необхідної інформації. Решта запитів нині на опрацюванні.
Такі само позитивні результати демонструє і нещодавно впроваджена
послуга замовлення витягу про нормативну грошову оцінку. За перші 10 днів
у онлайн було замовлено майже 4500 документів.
Ефект для громадськості. Без перебільшення, відкриття реєстрів
нерухомого майна – одна з найрадикальніших реформ останніх років. Без
максимальної відкритості інформації про статки чиновників та можновладців
глобальніші перетворення не мають шансу на успіх. Це, як у математиці,
недостатня, але обов’язкова умова.
Тепер можна отримати інформацію про власника або користувача
земельної ділянки, не виходячи з дому, відправивши запит через Публічну
кадастрову карту. Фахівці Держгеокадастру намагалися зробити сервіс
максимально зручним та простим у користуванні, збалансувавши ці
характеристики з високим захистом самого кадастру та забезпеченням прав
власників ділянок.
Запитувач має пройти ідентифікацію особи й бути готовим до того, що
його дані стануть доступнішими людині, чиїм майном він цікавився. Щоб не
створювати штучних перепон, ми впровадили реєстрацію не тільки з
використанням електронного цифрового підпису, а й BankID, адже ЕЦП
оформлений у сотень людей, а банківська картка є чи не в усіх. Статистика
користування сервісом підтвердила нашу правоту: із майже 8000
зареєстрованих користувачів 90 % використали для ідентифікації банківську
картку. Загалом за перші 10 днів ми отримали понад 93 000 запитів щодо
власників земельних ділянок.
Ефект для Держгеокадастру. Ще одна перевага, яка спонукає до
розвитку електронних сервісів, полягає в їхньому антикорупційному ефекті.
Відділяючи громадянина від чиновника, ми прибираємо корупційне
середовище, поширене раніше в таких відносинах. Запровадивши
електронного посередника, ми одразу унеможливлюємо пропозиції
«прискорити», «допомогти», «посприяти». Не таємниця, що сфера земельних
відносин корупціогенна. Це частково пояснюється саме широкими
повноваженнями, які мають представники системи на місцях. І
найефективніший метод боротьби з цим явищем – це забрати в чиновника
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можливість одноосібно приймати рішення та впливати на процеси. Це
унеможливлює зловживання як і в разі видачі витягу вартістю 53 гривні, так і
в разі земельних питань на мільйони.
Ефект для держави. Децентралізація, яка активно впроваджується в
Україні, має стати наріжним каменем побудови нової європейської держави.
Це визначена парадигма, що має підтримку суспільства, всіх політичних сил і
влади на всіх рівнях. Наразі дискутуються лише механізми її впровадження.
Розширення повноважень місцевих органів влади було б фікцією без
одночасного делегування їм права розпоряджатися земельними ресурсами,
бо це одне з основних джерел надходжень до бюджетів. Щоб реалізувати
його повною мірою, на місцях мають бути максимально широкі можливості
використання та доступу до даних Державного земельного кадастру.
Екстериторіальність послуг збільшує коло користувачів ними, а отже, й
стимулює розвиток земельних відносин в Україні.
Наша мета – перевести в онлайн 100 % послуг, які надає
Держгеокадастр. Від цього виграють усі учасники земельних відносин, тому
ми форсуємо ці роботи. Плануємо впоратися до 1 липня 2016 року.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
України Олександр Риженко:
Упевнений, що кілька років тому ніхто й уявити не міг, що такі послуги,
як витяг із Державного земельного кадастру або інформація про власника
земельної ділянки, будуть доступні для громадян України онлайн. Заважали
цим змінам передовсім значні зловживання в земельній сфері.
Саме електронне урядування сьогодні є «ключем» до реформ в Україні,
адже забезпечує справжню прозорість, відкритість та ефективність роботи
органів влади й водночас – нову якість обслуговування громадян і бізнесу.
Жодна реформа на сучасному етапі неможлива без належного рівня
прозорості та відкритості всього процесу, без наявності повної, актуальної
та оперативної інформації про всі аспекти сфери реформування, без
глибокого реінжинірингу адміністративних повноважень органів влади та
проектування ефективних новацій, що спираються на використання
сучасних інструментів електронного урядування.
Окрім того, експерти Світового економічного форуму визначили, що
сьогодні електронне урядування є одним із важливих чинників забезпечення
конкурентоспроможності держави. Тобто країни, які досягли найвищого
рівня електронного урядування, є найбільш конкурентоспроможними.
Нині Державне агентство будує фундамент – як технологічний, так і
нормативний, формує тренди й просуває нове бачення електронного
урядування. Завдання складне й багатопланове, воно передбачає розбудову
електронної взаємодії органів влади, електронну ідентифікацію громадян у
стосунках із державою, публікацію відкритих державних даних, розвиток
електронних послуг та електронної демократії.
Важко переоцінити значення електронних послуг для громадян і для
економіки. Адже це доступні, прозорі, без корупційної складової, швидкі та
зручні адміністративні послуги. Сьогодні їхній розвиток є одним із головних
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пріоритетів багатьох демократичних країн. Наприклад, Європейський Союз у
своїх стратегічних документах визначає, що електронні послуги призначені
для підвищення мобільності та конкурентоспроможності громадян і бізнесу
на внутрішньому ринку та покликані обслуговувати економіку майбутнього.
З такою тезою не можна не погодитись, адже добре відомо, що для сучасного
підприємця кожна година затримки має конкретну вартість та впливає на
рентабельність і конкурентоспроможність його бізнесу.
Електронні послуги відіграють також роль своєрідного барометра для
оцінювання влади, її готовності змінюватися та здійснювати реформи.
Одним із ключових показників ефективності роботи агентства є
запровадження надання в електронній формі найбільш значущих
адміністративних послуг в електронній формі відповідно до переліку 20
базових послуг ЄС.
Перші 10 днів від початку надання нових електронних послуг у
земельній сфері засвідчили великий попит на них громадян. Про це
промовисто свідчать понад 90 тисяч переглядів інформації про
власників/розпорядників земельних ділянок та більш як 4,5 тисячі витягів
про нормативногрошову оцінку. Це справжній «електронний рекорд».
Зворотний зв'язок із користувачами однозначно засвідчив, що електронні послуги в земельній сфері мають найвищий рейтинг популярності серед
усіх упроваджених електронних послуг. Це можна вважати реальними та
важливими кроками на складному й іще довгому шляху реформування країни
(Кінець «доонлайнової ери» в земельній сфері // Віче. – 2015. – № 11).

Игорь Карпов, киевский программист, создал онлайн-сервис,
который позволяет избирателям следить за прогульщиками и
перебежчиками в Верховной Раде за 24 года независимости Украины:
Как пришла идея создать сайт?
– Увидел у знакомого года три назад подобную инфографику с
депутатами российской Государственной Думы. Он писал, что было бы
неплохо, если кто-то сделает и по нашей Верховной Раде такое. Я взял эту
мысль на заметку, но до недавних пор до этого дела руки не доходили.
Зачем вам это было нужно?
– Есть вещи, которые делаются просто ради спортивного интереса. Я
постоянно что-то делаю, например, у меня уже есть сайт, где я собрал
фотографии старого Киева и других городов Украины. Потом я решил
сделать эту инфографику, о которой вы уже знаете.
Сколько людей успело зайти на сайт и расшарить его?
– За полтора дня было 65 тыс. просмотров, и более 4,5 тыс. человек
поделились инфографикой на Facebook.
Сейчас активистам и волонтѐрам легко достаются кресла в
министерствах. Видите ли вы себя чиновником в правительстве?
– Честно говоря, никем не вижу, потому что не хочу в правительство.
Знаю несколько нормальных людей, которые туда подались. Мне кажется,
они выглядят там глупо.
Експертний погляд
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Как вы относитесь к идее ограничить срок депутатства, к примеру,
тремя созывами Рады?
– Я уверен, что это ничего не изменит. Потому что даже если у нас
будут супердепутаты, которые всѐ будут делать, как нужно, люди попрежнему будут парковаться на тротуарах.
Какие онлайн-проекты ещѐ нужны украинцам?
– Про депутатов, думаю, больше проектов точно не нужно. Дмитрий
Дубилет, к примеру, развивает электронное правительство – вот это
действительно необходимо сейчас Украине.
Какими проектами будете заниматься теперь?
– Одним из интересных проектов, который я недавно делал, был анализ
твиттов в реальном времени, который позволяет определять настроение
опубликованного поста: насколько популярным он был, кем был написан
(мужчиной или женщиной), каково влияние самого автора твитта. Может,
вернусь к этому проекту, но свободного времени у меня немного, потому что
есть ещѐ семья и основная работа. Идеи, как развивать сайт с депутатами,
тоже есть, но пока о них говорить рано (Диана Давитян Зрада в Раде. Как
украинский программист собрал всех депутатов на одном сайте //
http://focus.ua/society/340766. – 2015. – 19.11).

Юрій Бугай, завідувач сектору Департаменту регулювання
держзакупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
Наприкінці жовтня в Мехіко, столиці Мексики, відбувся один з
найбільших світових самітів щодо відкритості інформації в рамках
міжнародної багатосторонньої ініціативи Партнерство щодо відкритого
урядування (Open Government Partnerhsip – OGP). Сама ініціатива була
заснована у 2011 році. Метою ініціативи є створення платформи для
координації дій щодо поширення ідеї прозорості та відкритості урядування.
Особливістю цієї ініціативи є те, що це не громадські організації є
офіційними учасниками партнерства, а уряди. Саме уряди мають висловити
бажання приєднатися до цього партнерства. Але лише бажання
недостатньо. Уряд також має розробити план дій, в якому чітко показати
зобов’язання щодо впровадження ідей прозорості, в т.ч. через прийняття та
втілення законів щодо відкритості інформації, наприклад, про державних
службовців, про власність, про процеси прийняття рішень, про закупівлі
тощо. Зараз офіційними учасниками партнерства є 66 країн, однією з яких є
Україна. Найцікавішим, що Україна приєдналася до цього партнерства у 2011
році в часи Януковича за ініціативи МЗС під керівництвом Костянтина
Грищенка.
Більше того, Україна у 2013 році навіть надіслала звіт зі статусом
виконання плану дій, який загалом був досить позитивний. Пам’ятаючи
історію нашої країни, з погляду 2015 року такі дії попередньої влади дуже
нагадують чисту мімікрію, таке собі маскування справжньої суті. Адже, ми
досить добре пам’ятаємо наскільки відкритою та влада була.
Експертний погляд
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Кожні два роки відбувається світовий саміт, протягом якого офіційні
учасники партнерства звітують про статус виконання зобов’язань,
нагороджуються найактивніші учасники партнерства, приєднуються нові
учасники, відбувається обговорення основних викликів у впровадженні
відкритості. Саме такий саміт і відбувся цього року.
Сам саміт відбувався два дні. Йому передував день недержавних
організацій (Civil Organizations Day), протягом якого громадські активісти
могли обговорити свої досягнення та виклики. У відкритті ж самого саміту
взяли участь Президент Мексики, віце-президент Південно-Африканської
Республіки, Прем’єр-міністр Румунії, представник США в ООН Саманта
Пауер, яку багато українців добре знають за її активні виступи на захист
України в Раді Безпеки ООН. Перший же день саміту теж, на жаль, був
позначений певними рисами мімікрії. Наприклад, до головного залу
(партеру) були запрошені в основному представники влади. Громадські ж
активісти мали змогу спостерігати за церемонією відкриття та першими
обговорення з 2 та 3 ярусів балкону. Ті ж громадські активісти, які не змогли
потрапити до зали, могли спостерігати за подією онлайн. А тих, хто до цієї
зали потрапив, було досить багато. Саме в такій атмосфері зі сцени лунали
ствердження про необхідність відкритості влади та активне залучення
громадськості до її функціонування. Чесно кажучи, і кава протягом двох днів
саміту OGP була набагато краща, ніж в День громадських організацій.
Після офіційного відкриття була величезна кількість пленарних сесій, на
яких представники влади, громадського сектору та бізнесу обговорювали
досягнення у втіленні ідеї відкритості урядування та, головне, найважливіші
перешкоди у втіленні цих ідей.
Учасники багато говорили про необхідність залучення громадських
організацій до втілення державних програм. Наприклад, у Мексиці вже є
приклади, коли громада безпосередньо залучена до контролю втілення
державних програм з розподілу допомоги серед бідних верств. А в значну
нерівність у Мексиці досить легко повірити, відійшовши буквально на
декілька метрів від центру в райони, які просто є небезпечними для
перебування. Та й передмістя вирізняється значною кількість бідних
«халупок», які набиті буквально одна до одної на схилі кам’яних гір. Рівень
бідності просто вражає. Все це поруч з неймовірно красивими та багатими
будівлями.
Словацьке представництво міжнародної організації Transparency
International презентувало досягнення щодо відкриття інформації про
закупівлі.
«Громадськість, громадськість, громадськість,» – лунало майже
постійно з усіх пленарних сесій. Чи просунувся світ значно у напрямку
співпраці влади та суспільства? Це питання все ще залишилося відкритим. У
той же час ключовими акторами, які мають бути залучені до активної
співпраці в партнерстві, були визнані приватний сектор та медіа. Чесно
кажучи такий висновок, з моєї точки зору, є неймовірно важливим. Хоча, на
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жаль, згадки про приватний сектор та медіа були радше винятком, ніж
правилом.
Електронізація урядування всіма відзначалася найдієвішим механізмом
втілення принципів прозорості та відкритості.
Що українці там робили?
По-перше, українська делегація була однією з найбільших на цьому
саміті. В ньому від України взяли участь представники Міністерства
економічного розвитку та торгівлі України, Верховної Ради України,
міжнародної антикорупційної організації Transparency International Україна,
Міжнародного фонду «Відродження», Громадського руху «Чесно» та
недержавної організація Publish What You Pay. Кількість кількістю, але цього
разу вона змогла перетворитися і в якість. Як? Саме про це і хочеться
розказати.
Що там робили ми, як представники Мінекономрозвитку?
По-перше, ми відвідали цей саміт на запрошення Партнерства
відкритого контрактування (Open Contracting Partnership – OCP), яке й
покрило в т.ч. всі витрати, пов’язані з участю, адже система електронних
державних закупівель ProZorro, яка зараз активно розвивається в Україні,
цілком базується на філософії відкритості даних. ProZorro вже є навчальним
та показовим прикладом цього партнерства.
За три дні ми змогли активно презентувати ProZorro представникам
державних органів, міжнародних організацій, громадських організацій. Про
Україну вже говорили не лише зі сцени та в аудиторіях, а й поза ними – на
каві, між сесіями, на курилці. Найголовніше питання, яке виникало від
учасників та яке було важко пояснити, це те, як державні органи, громадські
організації та бізнес можуть так близько співпрацювати, і як зміни можуть
відбуватися так швидко! Так, саме швидко, а не повільно. Більшість
учасників визнавали недостатність та складність співпраці між державних та
недержавними сектором, досить часто навіть забуваючи про бізнес та медіа
як важливих партнерів. Тому ми й починали розповідь з Революції Гідності,
без якої інші події, які зараз відбуваються у сфері закупівель, пояснити
важко. Ми декілька разів підкреслювали важливість співпраці саме між
державою, бізнесом та недержавними організаціями, такого собі «трикутника
партнерства», а також медіа, як посередника. Саме без такого партнерства
відкритий уряд просто неможливий. Це як намагатися сидіти на стільці без
однією або двох ніжок. Можливо, але дуже складно та нестабільно.
Нам також було важливо донести філософію, яку ми закладаємо в
систему ProZorro, коли кожен партнер, – саме партнер, а не «ворог», –
відіграє свою роль. У випадку ProZorro держава відповідає за збереження та
контроль даних та співпрацю із державними замовниками, приватні
майданчики – за залучення бізнесу до закупівель, а громадські організації –
за контроль та моніторинг. Слова ж Максима Нефьодова, заступника
Міністра, про те, що вся інформація за замовчуванням є відкритою і треба
довести її конфіденційність, викликали здивування та щире захоплення серед
учасників.
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Ще одним висновком, який я зрозумів для себе, що набагато більше
відбувається не на сцені, а саме за кулісами під час зустрічей та обговорень.
Ми провели величезну кількість зустрічей з різними донорами та різними
підрозділами Світового Банку, Omidyar Network, Open Society Foundations,
USAID – US Agency for International Development, які висловили значну
зацікавленість підтримувати нас. Ця зацікавленість завжди переходила у
площину обговорення подальших конкретних кроків щодо втілення цієї
підтримки. Це теж важливий висновок – світ готовий підтримувати Україну,
якщо ми показуємо конкретні кроки щодо відкритості та боротьби з
корупцією. Не розповідь про те, що ми хочемо зробити, а вже зекономлені 15
млн. доларів лише на пілотному проекті справляють враження та створюють
зацікавленість. Після кожної зустрічі до нас підходила значна кількість
представників різних країн від Тайваню і Гани до Мексики та Голандії з
бажанням дізнатися більше. Коли ж ми говорили, що ProZorro створюється
на відкритому коді, а отже, ви просто можете його собі скачати та
використовувати, то здивування ставало ще більшим.
Апогеєм нашої поїздки звичайно ж стала зустріч з Самантою Пауер.
Вона одразу ж познайомила нас з Меган Сміт, яка є колишнім віцепрезидентом компанії Google, а зараз U.S. Chief Technology Officer і
асистентом Президента Обами. Під час окремої зустрічі з нею та її командо.
ми говорили про різні речі. Ми вже домовилися про окремий скайп-дзвінок,
бо питання електронних каталогів, ідентифікації і т.д. для нас важливі, а вони
спробують підібрати спеціалістів, які нас можуть підтримати.
Попереду ще багато роботи із реалізації нашої реформи. Збереження
філософії партнерства видається найважливішим. Чи зможемо ми приклад
ProZorro поширити на інші сфери українського урядування покаже час.
Головне, що Україні є що додати світові. Щоправда успіх створення та
донесення нашої цінності не залежить від якогось одного партнера, а саме від
усіх учасників. І працювати над собою, щоб вибудувати це партнерство, теж
мають усі учасники. Це складно, але можливо. Напевно, саме це і є
найважливішим.
Можна критикувати одного з партнерів, а можна разом творити. Як
показує наш приклад, саме співтворення і є найефективнішим.
P.S. Багато учасників саміту дивувалися нашій молодості. Сподіваємося,
це не стане перешкодою (Нариси з Мексики. Як українці стали зірками
світового
саміту
з
відкритого
врядування
//
http://blogs.lb.ua/iuryibugai/321085_narisi_z_meksiki_yak_ukraintsi_stali.html.
– 2015. – 16.11).
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Блоги та соціальні мережі
Дмитрий Дубилет:
Недавно была новость о том, в Верховной Раде хотят внедрить
голосование по отпечаткам пальцев, но не могут найти на это бюджет.
А вчера в Раде был принят закон, который обязывает депутатов местных
советов голосовать поименно.
В связи с этим, хочу обратить внимание общественности на то, как
можно сэкономить сотни миллионов гривен бюджетных средств.
Голосования нужно проводить на смартфонах (можно с функцией
отпечатков пальцев). Причем сами смартфоны можно не закупать, ведь у
абсолютного большинства депутатов они и так есть (тем, у кого их нет, я бы
за бюджетные деньги их не покупал – хочешь быть депутатом, будь любезен,
пользуйся смартфоном. Кстати, в нашем банке наличие смартфона у всех
сотрудников обязательно).
Это решение имеет кучу преимуществ:
- Вместо каких-то сложных аппаратно-программных инсталляций с
датчиками отпечатков, карточками и прочей ерундой вроде Рады 3, задача
сводится к банальному приложению.
- Вероятность того, что депутат передаст свой смартфон, ниже, чем
карточку для голосования.
- Депутат сможет лично голосовать, даже не находясь при этом в зале
(хотя, если это принципиально, можно использовать геолокацию).
Написать такое приложение будет стоить несколько десятков тысяч
долларов (включая все аудиты на безопасность и надежность), а не, например,
$1 млн, который недавно планировали потратить на один только Киевский
совет (https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. – 2015. – 27.11).
Павло Петренко:
Депутати почали серйозні зрушення у процесах децентралізації та
демонополізації реєстраційних послуг та завершили одну з найбільших
реформ Уряду.
Парлементарії в другому читанні ухвалили розроблений Мін’юстом
спільно з представниками всіх фракцій коаліції та громадянського
суспільства пакет законів, які забезпечують передачу функцій з реєстрації
майна та нерухомості місцевій владі, нотаріусам та іншим акредитованим
суб’єктам.
Хочу подякувати всім народним депутатам, які взяли участь у розробці
цих законів. Це той випадок, коли Верховна Рада спільно з Урядом
об’єдналися і за 7 місяців підготували дуже якісний продукт, який стосується
кожного українця.
Цими законами ми вводимо дуже багато новацій, які передбачають
повну відмову Мін’юсту від функцій реєстрації, передачу повноважень і
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грошей на місця, запровадження електронних сервісів і, найголовніше,
створення конкуренції в сфері реєстрації.
Натомість українці отримають якісний сервіс з реєстрації.
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Це ті закони, які стосуються 20 млн наших громадян, які протягом року
звертаються за різного роду сервісами. Ці закони створюють нову філософію
надання
цих
сервісів
у
нашій
державі
(https://www.facebook.com/pavlo.petrenko. – 2015. – 26.11).
Дмитрий Дубилет:
Сегодня на iGov появились 4 новые массовые услуги по паспортам:
- Вклеивание фото в паспорт при достижении возраста 25 и 45 лет.
- Выдача паспорта гражданина Украины вместо украденного.
- Выдача паспорта гражданина Украины вместо потерянного.
- Обмен гражданского паспорта в случае непригодности.
По всем услугам назначается конкретное время для визита, даются
формы для предзаполнения, которые проверяются онлайн, даются квитанции
для предоплаты. После предоставления услуги гражданин опрашивается по
качеству обслуживания.
Пока что в пилотном режиме только в Днепропетровске, но, надеемся,
скоро и по всей Украине.
Таким образом, мы перевели в электронный вид все государственные
услуги, связанные с гражданским паспортом (оформление запустили ранее).
Все
услуги
по
загранпаспорту
–
на
подходе
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. – 2015. – 26.11).
Max Nefyodov:
Вчора розглядали статистику скарг Система електронних
державних закупівель ProZorro (нагадую, ви можете подати скаргу або
через www.prozorro.org, або через відповідні кнопки на деяких майданчиках –
скоро будуь на всіх). Ці скарги розглядає неформальний комітет з оскаржень
(МЕРТ-АМКУ-Transparency International Ukraine), який на волонтерських
засадах розглядає проблемні питання. Чому на волонтерських? Бо е-закупівлі
у нас поки що добровільні, формального оскарження не існує, детальні
правила формуються в пілоті «на ходу», а тиснемо на закупівельників ми, в
першу чергу, «морально» Смайлик «wink» Втім, моральний тиск вже призвів
до декількох звільнень директорів особливо «креативних» закупівельників.
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Отже статистика: 101 скарга з початку літа (включаючи подані через
ФБ).
20 % скарг безпідставні
80 % скарг мають підставу.
- 27 % – замовник не укладає договір після тендера (може бути зрада, а
може бути зміна потреби чи кількості, переоголошення тендеру і т.д.)
- 26 % – вимога переглянути рішення замовника (скаржник вважає, що
щось зробили невірно)
- 12 % – погано прописані умови закупівлі (почали підписувати договір –
і виявилось, що замовник і постачальник по різному розуміють предмет
закупівлі)
- 10 % – замовник самостійно виправив проблему
- 5 % – скарги по строкам (як правило, замовник встановив
дискримінаційно короткі строки)
Хочемо, аби скарг було більше! Пишіть – без цього ми не звожемо
покращити
нашу
роботу!
(https://www.facebook.com/max.nefyodov?pnref=story. – 2015. – 20.11).

Дмитрий Дубилет:
Кажется, я совершенно запутал своих читателей.
Кому-то интересны записи про iGov, электронное правительство и
нашу борьбу с коррупцией и неэффективностью. В итоге, когда я пишу
про ПриватБанк, порой появляются комментарии «Э! Что это за
реклама?!».
С другой стороны, из-за моей основной работы, iGov могут
воспринимать, как коммерческий проект, а не волонтерский.
Попробую объясниться, особенно для тех, кто попал на эту страницу
недавно.
С одной стороны, я работаю ИТ-директором ПриватБанка. Я пишу о
всяких крутых штуках, которые мы запускаем в банке, о «хитростях»,
которые могут быть полезны клиентам, рассказываю смешные (и не очень)
случаи из жизни банка.
Раз в несколько месяцев приходится комментировать какого-нибудь
идиота, который брякнет по телевизору что-нибудь о том, что «ПриватБанк –
всѐ».
С другой стороны, последние полгода я вхожу в число ИТ-волонтеров,
которые занимаются порталом iGov (кроме меня, проектом занимается еще
несколько сот волонтеров из разных компаний, городов и стран). На iGov мы
запускаем государственные услуги в электронной форме (оформление
паспорта, получение субсидий и пособий на ребенка, регистрация авто в
МРЭО и еще сотни других). Мы это делаем для борьбы с коррупцией и
неэффективностью в наших госорганах (https://www.facebook.com/dubilet?
fref=nf. – 2015. – 19.11).
Jaanika Merilo:
Блоги та соціальні мережі
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Из сферы новостей. Харьков и Днепропетровск и Николаев.
Мы с активистами 3.11. готовим документ стратегии электронного
правительства для Харькова. Вчера в гости пригласила вице-мэр Харькова
Татьяна Чечетова-Терашвили и предложила, что город создаст совместную с
активистами рабочую группу для создания конечной версии стратегии,
которая будет предоставлена горсовету для утверждения. А дальше в рабочем
режиме на выполнене.
С другой стороны в горсовете отличная новость, что профильным
комитетом будет руководить Sitenko Taras, который уже сначала есть одним
из поддержующих документа.
Вроде 1+1=электронные услуги (но многое что уже и благодаря
Александру Попову уже е есть).
Да, буду передавать «львовский опыт» и свой опыт и Borys Filatov,
которого знаю уже давно до его победы на мэрских и верю, что его цель
эффективный и обслужевающий граждан город.
Ну а Каменец-Подольский будет внедрять ИД-карточку по концепции
карточки жителя Львова.
Николаев,
ура!
Работа
только
начинается
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 19.11).

Jaanika Merilo:
Первый шаг к электронным выборам.
Все, практически готово, проверяем в ручную не правильные протоколы
и вводм скоро последние, но вообще протоколы выборов второго тура
выборов мэра Львова опубликованы. Мы в первый раз в Украине
опубликовали все протоколы голосования в интернете на www.e-vybory.org.
Теперь они сохранены и в будущем можно будет сравнивать с теми, что
перечитали.
Интересные выводы:
1. При достаточных ресурсах можно протоколы например Львова с
населением в 730 000 жителей просчитать и сделать доступными примерно за
ночь после голосования...или если моного много наблюдателей то за
несколько часов... По времени это не особенный эффект по сравнению с ЦИК
НО в местных выборах в более удаленных пунктах, где иногда протоколы
едут по разным местонахождением, разнится может быть несколько дней.
2. Протоколы, которые загружаются в онлайн сегодня не юридически
доказуемый аргумент для суда но надо наконец урегулировать цифровую
печать вместо мокрой печати, которая позволила бы переcчитать
электронными методами протоколы сразу на участках, не теряясь в пути.
Этому конечно мешает и статья 13 в законе о местных выборах, которое
запрещает все электронные методы.
3. Как не странно, во Львове уже с 5-7 % протоколов был виден
результат с погрешностью 2-3 %. Это почти как в США есть маленький город
Хартсфилд Ландинг, который всегда угадывал того, кто выиграет выборы и
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потому все уговаривали жителей этого города. В многих участках Львова
была разниця удивительно маленькая...
4. Нет причин почему не переходить на электронный подсчет протоколов
– минимизирует и подделку и человеческий фактор и ускоряет процесс
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 17.11).

Viktor Nestulia:
Для государственных закупщиков при переходе на ProZorro очень важен
положительный опыт. В сфере медицины такой есть уже не только в Киеве и
Днепре, а и в Полтаве.
Благодаря электронному редукциону Полтавский онкодиспансер
сможет обеспечить своих пациентов химиотерапией на дополнительный
месяц.
Возможно,
это
спасет
кому-то
жизнь
(https://www.facebook.com/vnestulia. – 2015. – 16.11).

Блоги та соціальні мережі
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Інфографіка

Интернет-ассоциации в Украине существуют уже более десяти лет
и объединяют большую часть украинского интернет-бизнеса. Цели
каждой из них разнятся, но общей задачей все они ставят развитие
экосистемы интернет-предпринимательства в стране. Тем не менее,
разобраться в том, чем именно занимается каждая конкретная Ассоциация и
Інфографіка
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какие функции выполняет, не так просто. AIN.UA решил собрать
максимально комплексную информацию и предоставить читателям
своеобразный гид по интернет-ассоциациям Украины.
Данный вопрос особенно остро поднялся в ходе обсуждения ситуации с
участившимися обысками в IT-компаниях. На встрече представителей ITбизнеса с министерством экономразвития прозвучал один из вариантов
решения проблемы: объединяться в ассоциации и отстаивать свои права
общими усилиями.
AIN.UA разобрался, что это за организации, чем они занимаются, и кто
их возглавляет (Алексей Бондаренко Гид по IT-ассоциациям Украины
(+инфографика) // http://ain.ua/2015/11/20/616470. – 2015. – 20.11).

Інфографіка
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Зарубіжний досвід
Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) будет просить
Кабинет
министров
пересмотреть
проект
электронного
здравоохранения.

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите
Вейде:
Систему электронного здравоохранения планируется внедрить в 2016
году, однако Государственный контроль ранее указал, что «электронная
информационная система здравоохранения к 1 апреля 2015 года еще не была
разработана с точки зрения информационной безопасности и защиты
персональных данных» и «Национальная служба здравоохранения (НСЗ) не
обеспечила предпосылки для высокой степени защиты данных пациентов».
Представители НСЗ по просьбе ЛАСВ не смогли продемонстрировать
действие системы в тестовом режиме, поэтому имеются обоснованные
сомнения в ее готовности к внедрению, а правовые и практические недочеты
ведут к очень высокому риску конфликтов между пациентами, врачами и
государством, заявила руководитель организации.
Проанализировав действующую нормативно-правовую базу, ЛАСВ
пришла к выводу, что правовые нормы также не гарантируют безопасности
данных пациентов. Внедрение системы электронного здравоохранения в
существующих условиях ставит под угрозу конфиденциальность данных
пациентов и подвергает риску обязанность врачей сохранять
конфиденциальность.
Семейные врачи также заслушали разъяснения юриста Солвиты Олсен
о правовых аспектах внедрения новой системы. Она отметила, что этот
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проект нужен пациентам, однако в настоящее время его невозможно
реализовать ни в указанные сроки, ни в нужном объеме.
«Система электронного здравоохранения не работает. Этот проект –
правовой бардак, так как содержит юридически необоснованные или
ошибочные вещи. Общество не заслуживает такого правового хаоса».
Вейде сообщила врачам, что представители НСЗ на заседание ЛАСВ не
явились, сославшись на то, что пока не готовы рассказать о работе по
внедрению электронного здравоохранения.
Вейде призвала коллег поддержать предложение ассоциации и
потребовать у правительства пересмотра положений о единой
электронной информационной системе здравоохранения. Это предложение
поддержали почти все 400 членов организации.
Также члены ассоциации одобрили предложение не заключать с НСЗ
договоры об использовании системы электронного здравоохранения, пока
она не будет полностью разработана и пока не будут утверждены правовые
рамки защиты персональных данных (Семейные врачи в Латвии попросят
правительство
пересмотреть
проект
э-здравоохранения
//
http://www.baltic-course.com/rus/drugie_otrasli/?doc=113581. – 2015. – 30.11).

В июне правительство Ирана приняло решение о проведении
электронного голосования на предстоящих выборах в меджлис и Совет
экспертов.
Однако руководитель Избирательного штаба МВД Исламской
Республики Хосейн Мохаммад Мокими заявил, что правительство
выделило МВД лишь треть средств, необходимых для внедрения
электронной системы.
Предвыборная агитационная кампания кандидатов в депутаты меджлиса
(парламента) и Совет экспертов (состоит из 86 религиозных деятелей и
богословов) пройдет по всему Ирану в течение недели, предшествующей
выборам, назначенным на 26 февраля 2016 года.
«Кандидаты в депутаты меджлиса, равно как и кандидаты в Совет
экспертов, могут проводить свою избирательную кампанию и агитацию с 18
по 25 февраля».
Регистрация кандидатов в депутаты меджлиса будет проходить в
декабре в центральном избирательном штабе и в штабах провинциальных
избирательных округов. Затем специально созданные во всех провинциях
советы по выборам выдадут претендентам квалификационное заключение.
Окончательно утвержденный список кандидатов в депутаты будет
опубликован министерством внутренних дел Ирана 16 февраля, и лишь затем
они смогут открыто побороться за места в законодательном органе страны.
В ходе предстоящих выборов только треть граждан сможет
проголосовать с помощью электронных урн – такие устройства будут
установлены в девяти городах Ирана. На остальных избирательных участках
будут установлены обычные урны (Александр Левченко Предвыборная
кампания кандидатов в депутаты парламента Ирана пройдет 18-25
Зарубіжний досвід
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февраля // http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2482644. – 2015. –
29.11).

Власти индийского города Мумбаи планируют инвестировать
свыше 3.5 миллионов долларов США в запуск специального проекта
отслеживания своевременной уборки улиц. Пилотное тестирование
начнется во всех районах города.
По замыслу разработчиков данного проекта, в мусорные баки установят
устройства радиочастотной идентификации, которые будут подавать
определенный сигнал по мере их заполнения. Кроме того, мусоровозы
оснастят GPS для контроля их передвижений в режиме реального времени.
«Данное программное обеспечение даст возможность собрать
достаточный массив данных для обработки, что позволит значительно
повысить качество коммунальных услуг. Ранее все выполненные маршруты
вводились вручную, что отнимало много времени и не гарантировало
актуальность данных» – отметил член городской администрации Ситарам
Кунте.
Каждый этап сбора мусора у нас имеет свой цветовой код. Неубранные
контейнеры система отмечает синим, оранжевым – когда техника в процессе
вывоза, а зеленым – когда все убрано.
В случае успешного пилотного тестирования, аналогичные системы
будут введены для служб скорой помощи и пожарных машин (Власти
Мумбаи запустят специальный проект по соблюдению чистоты на
улицах // http://open.gov.ru/events/5514166. – 2015. – 27.11).
Новая электронная услуга Государственной комиссии по приему
студентов Азербайджана (ГКПС) будет интегрирована в портал
«Электронное правительство» (e-gov.az).
Речь идет о новой форме электронного обращения в вузы Азербайджана
для получения необходимой информации. Новый сервис позволит
автоматически идентифицировать пользователя и перенаправит его
обращение в вуз. При этом обратившийся сможет получить всю
необходимую информацию по нужному ему вузу.
«Новая е-услуга уже готова, и в настоящее время решается вопрос ее
интеграции в портал. Также рассматривается вопрос интеграции
информационных систем ГКПС с информационными системами других
госструктур».
Общее число е-услуг ГКПС, интегрированных в портал еправительства, составляет 15.
При помощи портала можно получить е-справку о высшем образовании,
которая
считается
официальным
документом,
подтверждающим
информацию о получении высшего образования. Справку можно предъявить
по назначению. Для получения справки необходимо указать Pin-код диплома
о высшем образовании.
Зарубіжний досвід
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Информация о выпускниках вузов в Азербайджане хранится в базе
данных информационной системы «Студент-выпускник». Наличие базы по
выпускникам упрощает работу работодателей и сотрудников министерства
образования при обработке обращений и устранит проблему поддельных
дипломов.
Доступ к порталу е-правительства осуществляется с использованием
цифровой подписи, идентификационных данных частных предпринимателей
и граждан, верификационных данных (логин и пароль), а также мобильной
системы аутентификации, которые можно получить в электронной форме
после прохождения регистрации на портале.
Портал
е-правительства
является
ключевым
инструментом,
поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и
частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у
граждан документов за счет того, что различные органы будут
взаимодействовать друг с другом в электронном виде

(Гусейн Велиев В портал е-правительства Азербайджана
интегрируют
новую
услугу
ГКПС
//
http://www.trend.az/business/it/2461225.html. – 2015. – 26.11).
Компания Huawei завершила программу дополнительного обучения
первой группы молодых специалистов сферы ИКТ и информационной
безопасности, работающих в органах государственной власти России. В
программе приняли участие специалисты из федеральных органов
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исполнительной власти и подведомственных организаций, включая
Министерство экономического развития, Министерство финансов,
Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, Научноисследовательский институт радио, Центральный банк и др. В штаб-квартире
компании в Шэньчжэне участники программы прошли обучение по таким
направлениям, как электронное правительство, умный и безопасный город,
кибербезопасность и тенденции ИКТ; посетили выставочные центры Huawei,
в которых представлено современное ИКТ-оборудование; познакомились с
принципами
организации
комплексной
системы информационной
безопасности компании Huawei. Также программа предполагала возможность
познакомиться с культурой Китая в Пекине.
На торжественной церемонии вручения сертификатов о прохождении
обучения выступил Андрей Денисов, чрезвычайный и полномочный
посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике: «От
имени посольства РФ в КНР мне хотелось бы поблагодарить компанию
Huawei за ее вклад в развитие гуманитарного и экономического
сотрудничества двух стран. Все ведомства, участвующие в программе
обучения, активно вносят вклад в процесс сотрудничества России и КНР. Мы
рассчитываем, что опыт и новые знания участников программы найдут
применение в их профессиональной деятельности».
Эми Линь, вице-президент компании Huawei добавила: «Huawei
традиционно уделяет большое внимание образовательным проектам. В этом
году мы впервые организовали обучение молодых специалистов из органов
власти России. Все участники являются представителями абсолютно разных
организаций, но всех объединяет одна цель – получение новых знаний на
благо своей страны. Я надеюсь, что полученные знания будут способствовать
повышению уровня ваших компетенций и профессионального уровня
отрасли в целом, а наша компания продолжит успешно начатое
сотрудничество с целью обучения еще большего количества молодых
специалистов».
Программа проводилась в рамках cоглашения о сотрудничестве в
области образовательных проектов в сфере информационной безопасности,
подписанного в апреле 2015 г. Huawei и Фондом информационной и
технологической независимости «Инфофонд» при поддержке Комитета
Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции.
В рамках программы Huawei Seeds for the Future Huawei уже сотрудничает с
более чем 100 университетами, обучение прошли свыше 10000 человек из 35
стран мира (Михаил Иванов Huawei завершила программу обучения первой
группы молодых специалистов // http://www.cnews.ru/news/line/2015-1125_huawei_zavershila_programmu_obucheniya_pervoj_gruppy. – 2015. –
25.11).

Казахстанцы смогут участвовать в разработке новых законов и
получать доступ к информации о расходовании местного или
республиканского бюджетов. Уже скоро прозрачной для населения будет
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деятельность не только акиматов, но и других госорганов. Депутат Мажилиса
Маулен Ашимбаев рассказал о разработке в рамках Плана нации «100
конкретных шагов» проекта «электронное правительство».
Маулен Ашимбаев, депутат Мажилиса Парламента РК:
Данный закон будет работать на предоставление информации со
стороны государственных органов и на иных обладателей информации. Он
будет работать на то, чтобы граждане активно могли принимать участие в
разработке важнейших документов и чтобы их голос был услышан
(Казахстанцы смогут участвовать в разработке новых законопроектов //
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/39654-kazakhstantsy-smogutuchastvovat-v-razrabotke-novykh-zakonoproektov. – 2015. – 24.11).

Власти Бангладеш заблокировали доступ к соцсети Facebook и
нескольким мессенджерам (включая Facebook Messenger, WhatsApp и
Viber) «за распространение криминала».
Что именно значит эта формулировка – неясно, отмечает издание,
однако ранее в этом году власти уже «прикрывали» мессенджеры, чтобы
помешать недовольным политикой гражданам обмениваться информацией.
Сейчас обстановка в Бангладеш более чем напряженная, уточняет Engadget:
накануне были повешены два лидера оппозиции (за военные преступления в
1971 году – во время войны с Пакистаном за независимость), чуть ранее в
Бангладеш был подстрелен итальянский священник – ответственность за
нападение взяло на себя «Исламское государство».
Правительство ранее пыталось ввести цензуру в Интернете, но
столкнулось с техническими сложностями. Заблокировать ресурсы для
общения – более простой и надежный способ «заткнуть» недовольных,
комментирует издание, отмечая, что в этой области Бангладеш берет пример
с Турции (Вика Рябова В Бангладеш заблокировали Facebook и WhatsApp
за «распространение криминала» // http://d-russia.ru/v-bangladeshzablokirovali-facebook-i-whatsapp-za-rasprostranenie-kriminala.html. – 2015. –
24.11).
Число
пользователей
услугами
портала
«Электронное
правительство» в Азербайджане (www.e-gov.az) за 2 года увеличилось в
10 раз, превысив 2,6 млн человек, говорится в информации портала.
«В настоящее время число пользователей услугами портала составляет 2
млн 625,179 тыс. человек, что в 10 раз больше показателя к декабрю 2013
года».
Общее число обращений к электронным услугам на портале www.egov.az в настоящее время достигло 17 млн 562,513 тыс., что в 24 раза
превышает показатель к декабрю 2013 года.
Общее число электронных услуг, представленных на портале
«Электронное правительство», достигло 432 против 50, интегрированных на
портал в момент его запуска в апреле 2012 года.
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По данным портала, в 2015 году наибольшее число обращений на сайт
«Электронного правительства» было связано с услугами Госкомиссии по
приему студентов.
Также в течение года больше всего обращений было связано с
получением услуг, оказываемых Минсвязи и высоких технологий. В
частности, для регистрации мобильных устройств, для проверки IMEI кодов
мобильных устройств, поиска номеров телефонов и др. (Н.Аббасова Число
пользователей портала «Электронное правительство» за два года
увеличилось в 10 раз // http://interfax.az/view/657321. – 2015. – 24.11).

Председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков 20 ноября
подписал распоряжение, согласно которому в республике будет создана
межведомственная рабочая группа по развитию информационного
общества и совершенствованию «электронного правительства».
Руководителем группы назначен первый зампредседателя Совмина
Василий Матюшевский.
Рабочей группе поручено обеспечить разработку проекта госпрограммы
развития цифровой экономики и информационного общества на 2016−2020
годы, а также «порядка, методики и индивидуальных графиков обучения
технологиям
«электронного
правительства»,
в
первую
очередь
использованию систем электронного документооборота, руководителей
республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных правительству Республики
Беларусь, руководства Совета министров Республики Беларусь и Аппарата
Совета министров Республики Беларусь со сдачей практического зачѐта»
(Правительство
Белоруссии
усовершенствует
«электронное
правительство» // http://regnum.ru/news/polit/2018810.html. – 2015. – 23.11).
Обновленные камеры и открытые данные позволят сингапурским
полицейским отслеживать скорость перемещения большего количества
автомобилей. Также новые технологии позволят точно определять
номер транспортного средства.
20 высокочувствительных цифровых камер видеонаблюдения будут
установлены в разных частях города. Служащие полиции смогут удаленно
загружать изображения, хранящиеся в формате открытых данных, что
позволит использовать устройства беспрерывно. Некоторые камеры
разместят в тех местах, где чаще всего происходят аварии или замечено
превышение скорости, другие – основываясь на мнении граждан.
Современные технологии позволят полицейским быстро получать
сводки данных, а значит оперативно реагировать на неаккуратное вождение
(Полиция Сингапура использует новые технологии в борьбе с
недобросовестными водителями // http://open.gov.ru/events/5514152. – 2015.
– 23.11).
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Единые центры по предоставлению государственных услуг в
режиме «одного окна» начали свою работу в 18 деревнях индийского
штата Телангана.
Местные власти предоставили гражданам воспользоваться их
возможностями в пилотном режиме. В рамках данного проекта сельские
поселения также обеспечат надежным доступом в интернет, что позволит
выплачивать налоги, получать пособия и пенсии, информацию по ценам на
сельскохозяйственные культуры и предложениями от работодателей.
Основной состав работников – жительницы деревень – их обучение
взяло на себя местное правительство. Получать госуслуги возможно как
через специальные киоски, так и при помощи персонала (В одном из
штатов Индии центры госуслуг открылись в сельской местности //
http://open.gov.ru/events/5514141. – 2015. – 20.11).

Депутаты Законодательной палаты Узбекистана приняли в среду
закон «Об электронном правительстве», говорится на сайте парламента
РУ.
Целью принятого по инициативе главы государства закона «Об
электронном
правительстве»
является
повышение
эффективности
деятельности государственных органов на основе широкого использования
информационно-коммуникационных технологий, оптимизация порядка
оказания электронных государственных услуг, повышение качества и
доступности электронных государственных услуг, упрощение процедур и
сокращение сроков их оказания, а также снижение административных
издержек, связанных с получением государственных услуг, формирование
информационных баз данных государственных органов, внедрение в системе
государственного управления принципа «одно окно», использование
субъектами предпринимательства систем электронной коммерции.
Теперь закон об электронном правительстве ждѐт одобрения со стороны
Сената Узбекистана (Вика Рябова Законодательная палата Узбекистана
приняла
закон
об
электронном
правительстве
//
http://drussia.ru/zakonodatelnaya-palata-uzbekistana-prinyala-zakon-ob-elektronnompravitelstve.html. – 2015. – 19.11).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Афанасьева А. С. Возможности электронного правительства в
Сингапуре / Александра Сергеевна Афанасьева // Теория и практика
общественного развития. – 2015. – № 20. – С. 174–176. В статье говорится о
модели внедрения электронного правительства в Сингапуре и возможности применения
данного опыта в рамках российской политики. С ростом масштабов использования
информационных технологий повысился уровень представительства государственных
органов власти в глобальной сети, а также изменился порядок действия политической
коммуникации. Опираясь на работы зарубежных и отечественных ученых, автором
предпринята попытка формулировки рекомендаций для внедрения электронного
правительства в России на примере Сингапура.

Видясова Л. А., Чугунов А. В., Михайлова Е. В. Анализ дискуссий в
социальных сетях о деятельности органов власти (на примере реализации
электронных государственных услуг) / Людмила Александровна Видясова,
Андрей Владимирович Чугунов, Екатерина Владимировна Михайлова //
Информационные ресурсы России. – 2015. – № 5. – С. 32–35. В настоящее время
особую актуальность приобретают результаты исследований и разработок для
удовлетворения насущных потребностей органов власти и бизнеса в изучении и
оперативном и оптимальном реагировании на реакцию общественности на свои
планируемые и осуществляемые действия. В статье публикуются данные авторского
исследования дискуссий в социальных сетях относительно реализации одной из функций
госорганов – оказания государственных услуг в электронной форме.

Волгина Т. Е. Современные проблемы внедрения «электронного
правительства» / Т.Е.Волгина // Ученые заметки Тогу. – 2015. – Т. 6, № 3. –
С. 80–86. В данной статье приведен обзор отечественного и зарубежного опыта
внедрения «электронного правительства», динамика его изменения в условиях
формирования новых, экономических, политических, административных и иных
механизмов, инструментов и процедур, стремительного распространения и развития
информационно-коммуникационных технологий и роста популярности проблематики
«электронного правительства».

Джурабаев Г. Д., Рахмонов М. Н. Модель совершенствования
управленческих структур в контексте концепции электронного правительства
/ Г. Д.Джурабаев, М. Н. Рахмонов // Вестник Таджикского национального
университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2015.
– № 2-7 (178). – С. 94–102. В статье исследованы основные подходы к оценке
социально-экономической эффективности в структуре государственного электронного
управления. Осуществлен математический анализ организационных структур управления
и доказаны возможности их осуществления за счет устранения промежуточных звеньев в
режиме on-лайнового предоставления услуг.

Джурабаев Г. Д., Рахмонов М. Н. Экономико-математическая модель
анализа индексов качества жизни и оценки социально-экономического
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эффекта создания электронного правительства / Г. Д.Джурабаев, М. Н.
Рахмонов // Вестник Таджикского национального университета. Серия
социально-экономических и общественных наук. – 2015. – № 2-5 (172). – С.
232–236. В статье рассматривается анализ индексов качества жизни с помощью

экономико-математической инструментарии и оценки социально-экономического эффекта
создания электронного правительства. Определены взаимосвязь между индексом качества
жизни и предложенным агрегированным индексом.

Ермишина Е. Б., Долгова Т. В. Сравнительный анализ управления
виртуальными отношениями в рамках электронного правительства в
зарубежных странах / Елена Борисовна Ермишина, Татьяна Валентиновна
Долгова // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2015. – № 2.
– С. 16–21. В статье рассмотрены вопросы использования концепции электронного
правительства как важнейшего направления реформирования государственного
управления в целях повышения его эффективности. В каждой стране имеются свои
уникальные сочетания обстоятельств, приоритетов и возможностей, которые должны
быть использованы при реализации данной задачи. Программа создания электронного
правительства во многих странах мира свидетельствует о том, что необходимо развивать
информационные технологии как фактор обеспечения эффективного управления
государством и предоставления населению качественных социальных услуг.

Ефимов А. А. Электронное правительство Японии в контексте
внутренней и внешней политики государства / Андрей Александрович
Ефимов // Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2015. –
№ 3 (7). – С. 101–107. Отмечается, что в качестве приоритетных при внедрении
электронного правительства в Японии выбраны цели и задачи макроуровня, главная из
которых – превращение страны в абсолютного мирового лидера в сфере развития ITтехнологий. Утверждается, что программа внедрения электронных технологий в
идеологию и практику управления Японии соответствует внешнеполитическим
императивам. Подчеркивается, что повышение качества, скорости и эффективности
взаимодействия государства с гражданами не акцентуируется в качестве политической
цели и достигается как промежуточная задача внедрения электронного правительства.

Исмаилова Р. А., Мусуралиева М. М. Доверие граждан электронному
правительству в Кыргызской Республике / Рита Асанкуловна Исмаилова,
Мээрим Мамбеткалыковна Мусуралиева // Информатизация образования и
науки. – 2015. – № 4 (28). – С. 157–166. Электронное правительство представляет
собой сложную систему, которая должна интегрировать в себя электронный
документооборот, гарантировать безопасность электронных платежей, а также ввести в
действие интернет-мониторинг территорий. В данной статье мы изучаем готовность
граждан Кыргызской Республики принять систему электронного правительства. Опрос
был проведен среди 69 респондентов, сотрудников ряда государственных и коммерческих
организаций. Целью проведенной работы являлось определение зависимости уровня
доверия к государственным веб-страницам от демографических данных респондентов, а
также от их компьютерной грамотности и осведомленности об информационной
безопасности. Результаты показывают, что пол и род занятий респондентов имеют
большее влияние на уровень доверия, чем возрастной уровень группы. Тем не менее, и
компьютерная грамотность, и знание основ информационной безопасности оказались
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статистически незначимым в определении уровня доверия участников опроса к
электронным службам государства.

Мельникова Т. С., Митяева Н. В. Механизм формирования
общественного спроса в сфере электронного правительства и электронной
демократии / Татьяна Сергеевна Мельникова, Наталия Вячеславовна
Митяева // Вестник Саратовского государственного социальноэкономического университета. – 2015. – № 4 (58). – С. 120–124. Статья
посвящена проблеме развития электронного правительства и электронной демократии в
России с точки зрения формирования общественной потребности в потреблении
государственных услуг в электронном виде и электронного взаимодействия власти и
общества на интернет-площадках. Э-правительство и э-демократия рассматриваются как
опекаемые государством блага. Изучены основные свойства опекаемых благ, особенности
их воспроизводства. Показана необходимость государственного вмешательства в
формирование общественного спроса на опекаемые блага. Предложена концепция
государственного механизма формирования общественного спроса, основанного на
использовании манипуляционных технологий – PR, пропаганды, рекламы. В
разработанном механизме формирования общественного спроса выделены три
составляющие, каждая из которых соответствует определенной технологии манипуляции.

Петрова Е. А., Калинина В. В., Шевандрин А. В. Оценка
интерактивности органов исполнительной власти в регионах РФ / Е. А.
Петрова, В. В. Калинина, А. В. Шевандрин // Фундаментальные
исследования. – 2015. – № 10-3. – С. 610–615. В работе представлен подход
к созданию системы показателей оценки интерактивности систем регионального
управления и проведена апробация построения интегрального показателя по регионам
Российской Федерации. Предлагаемая методика оценки интерактивности системы
регионального управления включает следующие этапы: формирование системы
показателей по эндогенным факторам данного процесса для системного анализа его
результатов; сбор и первичную обработку показателей по выделенным факторам;
интегрирование показателей и сравнение результатов как по выделенным группам, так
и по системе показателей в целом. Таким образом, в рамках исследования для оценки
интерактивности системы территориального управления авторами предлагается
учитывать три трансакцинных фактора: информационный, институциональный
и организационный, ‒ каждый из которых декомпозируется на показатели более низкого
уровня. Сформированная таким образом структура интегрального показателя оценки
интерактивности системы территориального управления отражает инициативно-целевую
функцию государственной власти. В результате апробации методики выделены 5 групп
регионов по значению интегрального показателя с использованием метода интервалов.

Умаров А.
Роль
электронного
правительства
в
процессе
государственного управления / А. Умаров // Вестник Таджикского
национального
университета.
Серия
социально-экономических
и
общественных наук. – 2015. – № 2-7 (178). – С. 228–233. В статье
рассматриваются проблемы формирования и развития электронного правительства.
Управленческая деятельность является очень сложным процессом. Для обеспечения
эффективного управления общественно-политическими процессами предлагаются
специфические методы и средства функционирования управленческого процесса. Одной
из таких средств является использование электронного правительства. Также
анализируется роль электронного правительства в условиях Республики Таджикистан.
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Процесс использования электронного правительства в Республике Таджикистан
находится на начальной стадии формирования. Государство и правительство
способствуют всевозможному развитию электронного правительства в Республике
Таджикистан.
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