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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
Заместитель министра инфраструктуры Андрея Пивоварского
Владимир Омелян объяснил причины отставки команды, которые
связаны не только с низкими зарплатами.
…»Нет, в Украине отсутствуют политические компромиссы – только
согласование персоналий, кто тянет из государственного бюджета. Да, мы
многое сделали. Поэтому, если следующий захочет выключить систему
ПроЗорро, положить сайт открытых данных, распустить мониторинговую
группы при УЗ – сразу набирайте номер Национальной полиции или что там
у нас работает».
Он рассказал, что команда министерства запустила ряд реформ,
которые полностью вытесняют архаику и ручное управление, а значит
минимизируют злоупотребления.
«Мы разработали и внесли в парламент ряд законов по
железнодорожному,
автомобильному,
водному
транспорту,
ввели
дерегуляцию в морских портах, начали профессиональный аудит и
корпоратизацию ключевых предприятий, запустили первую стадию
электронного управления, изменили ситуацию в авиасфере».
Он также подчеркнул, что команда ушла потому что «не захотели стать
теми, против кого боролись. Другого выбора не оставалось»…
(Заместитель
Пивоварского
объяснил
причины
ухода
//
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-12-12/zamestitel-pivovarskogoobyyasnil-prichinyi-uhoda/44199. – 2015. – 12.12).
10 декабря 2015 года, Верховная Рада Украины во втором чтении
приняла законопроект №2984, которым, среди прочего, предлагается
узаконить сторонние системы электронного правительства, помимо
Единого портала.
«Административные услуги в электронной форме предоставляются
через Единый государственный портал административных услуг, в том числе
через интегрированные с ним информационные системы государственных
органов и органов местного самоуправления», – говорится в законопроекте,
за который проголосовал 251 народный депутат. Это касается и волонтерской
iGov, поскольку в 2016 году она может перейти на баланс государства.
Поскольку iGov в будущем планируют передать на баланс государства,
он также подпадет под действие законопроекта и войдет в юридическую
плоскость. Уже сейчас волонтеры ожидают, что диалог с чиновниками по
поводу внедрения новых услуг на портале упростится.
Дмитрий Дубилет: «Когда мы обсуждали с госорганами перевод услуг
на iGov, они часто ссылались на этот закон (до внесения поправки про
интегрированные системы – ред.). Мы в ответ обычно говорили, что закон
пишет про «Единый портал», но не запрещает другие системы. В 99 %
Офіційна інформація
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случаев этого хватало… Но теперь будет проще и с оставшимися 1 %, так что
этой правке мы рады, конечно. Станет чуть легче».
Волонтеры планируют перевести все госуслуги в электронный вид на
портале до конца 2016 года. А уже до конца 2015 года украинцы смогут
воспользоваться 250 электронными сервисами на портале iGov. Пока на
сайте в электронном виде доступны более 180 услуг.
Когда основной объем работ над платформой будет завершен, ее
передадут на аудит Transparency International, после чего iGov бесплатно
перейдет на баланс государства. Таким образом правительство получит под
свой контроль готовую работающую систему абсолютно бесплатно. А пока
iGov – это волонтерский проект с открытым исходным кодом.
Ранее Дубилет рассказал о случаях, когда чиновники изобретательно
саботировали iGov на местах. «Например, чиновник должен предоставить
гражданину документ в электронной форме. Причем наша система не
позволяет ему отработать заявку, не прикрепив к ней файл. Что делает
чиновник? Он создает текстовый файл с текстом «Придите и заберите лично»
и прикрепляет его вместо этого документа!» (Зеленый свет для iGov: Рада
узаконила системы электронного правительства на местах //
http://news.finance.ua/ru/news/-/365076/zelenyj-svet-dlya-igov-rada-uzakonilasistemy-elektronnogo-pravitelstva-na-mestah. – 2015. – 11.12).

Кабинет министров предлагает выделить 2 млн грн на создание
электронного
правительства
и
Национальную
программу
информатизации,
что
соответствует
сумме,
предусмотренной
госбюджетом на текущий год. Об этом свидетельствуют данные проекта
госбюджета-2016, который обнародован на сайте Верховной Рады в пятницу,
11 декабря.
В целом на Госагентство по вопросам электронного правительства
(отвечает за реализацию указанных проектов – ред.) предлагается выделить
4,948 млн грн. Таким образом, 2,948 млн грн предполагается выделить на
руководство и управление в сфере электронного правительства (Кабмин
намерен потратить 2 млн гривен на электронное правительство //
http://mignews.com.ua/politics/8878738.html. – 2015. – 11.12).
Схвалено Концепцію створення Національного контактного центру.
Відповідне розпорядження № 1269-р Кабінет Міністрів прийняв 2 грудня
2015 року (Див. Додаток).
Уряд доручив Мінрегіону разом з Мінфіном, Мін’юстом, Державним
агентством з питань електронного урядування, Секретаріатом Кабінету
Міністрів України та державною установою «Урядовий контактний центр»
розробити та подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України в
установленому порядку проект плану заходів щодо реалізації Концепції.
Метою Концепції є створення організаційних умов для удосконалення
роботи органів державної влади із зверненнями громадян, зокрема
Офіційна інформація
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телефонними та електронними, для забезпечення їх оперативного розгляду та
вирішення порушених в них питань шляхом:
утворення на базі Урядового контактного центру Національного
контактного центру як «єдиного вікна» для подання телефонних та
електронних звернень громадян до органів державної влади (Президента
України, Верховної Ради України (крім народних депутатів України),
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої
влади, державних колегіальних органів);
надання фахівцями Національного контактного центру консультацій з
актуальних питань державної політики;
забезпечення маршрутизації звернень до органів, що уповноважені
вирішувати порушені у зверненнях питання, у тому числі територіальних
органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, правоохоронних органів, Національного банку тощо;
виявлення за результатами аналізу звернень проблемних питань та
прийняття рішень для їх вирішення;
забезпечення моніторингу та контролю результатів розгляду питань як
шляхом проведення аналізу відповідей на звернення, так і через прямий
контакт із заявником.
Реалізація Концепції розрахована на 2016–2017 роки (Схвалено
Концепцію створення Національного контактного центру //
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248691071. – 2015. –
08.12).

Национальный банк решил развивать и совершенствовать систему
электронного документооборота.
Начальник управления стратегии и реформирования банковской
системы Национального банка Михаил Видякин:
«Наша глобальная задача в этом вопросе уменьшить бюрократическую
составляющую в официальном общении Национального банка, сделать его
современным и оперативным. Для этого мы разделили документообмен на 4
функциональные блока: внутренний документооборот, обмен информацией с
банками, гражданами и юридическими лицами, а также государственными
органами. Мы уже перевели наше общение с банками в электронный формат.
Мы также наладили документообмен с гражданами и физическими лицами
благодаря работе «Единого окна» в регионах».
Национальному банку еще предстоит усовершенствовать электронный
документооборот с правительственными ведомствами, что позволит
улучшить коммуникацию между государственными органами, сделать ее
более эффективной.
Значительных
усовершенствований
требует
внутренний
документооборот центробанка: только за первую половину этого года было
зафиксировано более 150 000 печатных документов, что требует
значительных материальных затрат.
Офіційна інформація
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Напомним, в октябре 2015 НБУ решил использовать корпоративную
электронную почту (e-mail), который является одним из векторов развития
современного документооборота внутри центробанка (НБУ намерен
продолжать
трансформировать
систему
электронного
документооборота // http://news.finance.ua/ru/news/-/364714/nbu-namerenprodolzhat-transformirovat-sistemu-elektronnogo-dokumentooborota. – 2015. –
08.12).

Новые электронные паспорта появятся в Украине уже с нового
года.
Арсен Аваков, глава МВД:
Первый образец в виде карты с электронным носителем уже
подготовлен. Ключевая философия наших сервисов – максимальное
упрощение требований к гражданину после базовой идентификации
личности.
Новый документ станет одним из самых современных и прогрессивных
в Европе. К паспорту «подвяжут» социальное страхование, медицинские
услуги и информацию о наличии у гражданина водительского удостоверения,
а также других документов.
В сентябре украинское правительство утвердило план введения
электронных паспортов и выделило на его реализацию 793,3 миллиона
гривен. Гражданские паспорта будут оформляться с момента рождения и
подлежать обмену каждые 10 лет. Сроки оформления остаются прежними –
до 30 дней. Замена «старого» паспорта на новый – биометрический – будет
добровольной. По предварительным оценкам, стоимость нового паспорта
составит 350 гривен (Денис Глухов С 1 января украинцам начнут выдавать
электронные паспорта // http://kp.ua/life/521600-s-1-yanvaria-ukrayntsamnachnut-vydavat-elektronnye-pasporta. – 2015. – 08.12).
Посол Естонської Республіки в Україні Сулев Канніке:
Допомога, яку Естонія надає Україні у минулому році
склала 1 мільйон євро.
У
2015
році
вона
подвоїлася. Гроші
спрямовуються на два напрямки: розвиток (1,1 млн євро) та гуманітарна
допомога (1,25 млн євро).
«Ми сподіваємося, що ця пропорція, що ми виділяємо більше грошей на
гуманітарну допомогу, ніж на розвиток України, скоро зміниться.
Адже необхідність у гуманітарній допомозі викликана насущними
потребами. У той час, як фінансування розвитку допоможе країні рухатись
далі».
Пріоритетними сферами, куди уряд Естонії залучає свою
допомогу є ІТ сектор, електронне урядування, розвиток демократії та
громадянського суспільства. У нинішніх умовах, акцент роблять на пошуку
роботи для ветеранів АТО та внутрішньо переміщених осіб у ІТ
секторі, лікуванні та реабілітації поранених українських бійців, допомозі
українським медичним закладам.
Офіційна інформація
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Наталія Браженко, керівник Дніпропетровської філії «Міжнародної
Асоціації
Підтримки
України»:
завдяки
естонській
допомозі
реалізується проект із забезпечення необхідними медикаментами
та обладнанням лікарень та госпіталів на Сході України та тих лікарень, де
лікуються поранені учасники АТО. »Ми у Дніпропетровську знаходимося у
прикордонній зоні. Навантаження на нас постійно зростає. Незважаючи на те,
що зараз немає активних бойових дій на сході, до нас постійно поступають
поранені: мирні жителі, що підірвалися на розтяжках та бійці, у яких
стріляють снайпери». За результатами першого етапу, 9 лікарень зони АТО
отримали допомогу на суму більше 70 тисяч євро, під час другого етапу вже
28 медичних заходів були профінансовані в обсязі 60 тисяч євро, у рамках
третього етапу – 23 лікарні на суму 53 тисячі євро. Проект охопив госпіталі у
Дніпропетровську,
Павлограді,
Дніпродзержинську,
Волновасі,
Сєвєродонецьку, Артемівську.
У Волновасі, зокрема, медичним устаткуванням забезпечили клінічну
лабораторію, травматологічне та хірургічне відділення, а також пологовий
будинок. «У будь-який час, навіть у час війни, життя триває. Діти
продовжують народжуватися, і кількість їх не зменшувалась, навпаки –
збільшилась. […] Тепер ми маємо змогу допомагати діткам, які з різних
причин народилися не зовсім здоровими», – наголосила Ганна Туренок,
провідний лікар-гінеколог Волноваської центральної районної лікарні. За її
словами, медичне обладнання коштувало 300 тисяч гривень.
Як зазначили учасники заходу, і, зокрема, Анатолій Лютюк, засновник
Українського культурного центру у місті Таллін, »така маленька країна як
Естонія робить так багато. Нам важливо усвідомлювати, що
Україну підтримують» (У 2015 році уряд Естонії надав допомоги Україні
більше ніж на 2 мільйони євро – Посол Естонії в Україні //
http://uacrisis.org/ua/38338-estonia. – 2015. – 07.12).

Ганна Онищенко, міністр Кабінету Міністрів України:
«Міністр Кабінету Міністрів України не має профільного міністерства і
конкретного напрямку державної політики, за який відповідає. Але, основне
завдання Секретаріату КМУ, який я очолюю – організувати ефективну та
результативну роботу всього Кабінету Міністрів. У цьому році було
проведено рекордну кількість засідань Уряду – понад 130, для порівняння за
весь минулий рік їх було близько 90. Протягом цього часу було прийнято
понад 2500 рішень Уряду».
Одним з основних напрацювань, яке забезпечило прийняття такої
кількості рішень, стали зміни до Регламенту Кабінету Міністрів. «Усі
невідкладні питання та питання дерегуляції приймаються на засіданні Уряду
за скороченою процедурою. Таким чином, близько 450 рішень, надважливих
в той чи інший період часу, були прийняті швидко, уникаючи тривалої
бюрократичної процедури погодження».
Крім того, у Секретаріаті КМУ було вдосконалено програмне
забезпечення системи діловодства, що дало змогу прискорити процедуру
Офіційна інформація
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візування і погодження документів в електронному вигляді. Також у
тестовому режимі запущено мобільну версію електронного документообігу
на планшетних пристроях, що дає змогу керівництву оперативно
відпрацьовувати документи, навіть не перебуваючи в цей час на робочому
місці. Все це значно пришвидшує роботу як Секретаріату КМУ, так і Уряду в
цілому.
«Ще один напрямок роботи, яким ми займались спільно з
Держагенством з питань електронного урядування – це вдосконалення
електронного урядування. Що зроблено: по-перше, підключено майже всі
органи державної влади до системи електронної взаємодії (СЕВ). Вперше за
20 років ми отримали можливість передавати матеріали до засідань Уряду та
урядових комітетів в електронному вигляді за допомогою СЕВ. Це дає змогу
економити бюджетні кошти на 40 пачках паперу і 15 картриджах лише на
одне засідання Уряду».
Основними планами на майбутній рік, Ганна Онищенко назвала, перш за
все, подальше вдосконалення електронного врядування, а саме – забезпечення
електронного візування нормативно-правових актів. Ще один з напрямів
діяльності – створення Національного контактного центру.
«По-перше, створивши НКЦ на базі існуючого Урядового контактного
центру, ми плануємо розширити коло адресатів, до яких громадяни зможуть
звертатись – тобто, це будуть усі органи державної влади, у тому числі
органи місцевого самоврядування. По друге, основним принципом роботи
Центру буде можливість звернутись до будь-якого державного органу за
єдиним номером телефону, на єдиний веб-портал за єдиною формою
електронного звернення та, в результаті, оперативно отримати відповідь» («У
цьому році ми значно пришвидшили роботу Секретаріату і Уряду в
цілому»,
–
Ганна
Онищенко
//
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248687027. – 2015. –
07.12).

Украина
заинтересована
в
литовском
опыте
реформ
Государственного резерва, Антимонопольного комитета и электронного
управления.
В ходе встречи с Президентом Литвы Далей Грибаускайте, Президент
Петр Порошенко особо отметил заинтересованность в опыте по
реформированию Государственного резерва, Антимонопольного комитета,
электронного управления, опыте в борьбе с коррупцией.
При этом, он поблагодарил Литву за положительную оценку
организации
Антикоррупционного
бюро
и
специализированной
антикоррупционной прокуратуры.
Порошенко поблагодарил Грибаускайте за огромный вклад в
восстановление суверенитета, независимости и территориальной целостности
на всей украинской территории и твердую позицию Литвы и ее Президента,
которые выступили адвокатом позиции Украины в международных
организациях, в частности в Европейском Совете и Совете Безопасности
Офіційна інформація
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ООН, при рассмотрении вопросов о аннексии Крыма и агрессии на Донбассе,
в ходе расследования террористической атаки поддерживаемых Россией
террористов на самолет MH-17.
Украинский Президент выразил надежду, что его визит в Литву будет
способствовать приближению Украины к ЕС (Украина заинтересована в
опыте реформ Литвы // http://ukranews.com/news/191387.Ukrainazainteresovana-opitom-reform-Litvi.ru. – 2015. – 02.12).

Госпогранслужба (ГПСУ) в тестовом режиме запустила
интерактивную карту загруженности основных пропускных пунктов на
границах Украины.

Сервис позволяет в режиме реального времени видеть состояние
накопления транспортных средств перед ними. На некоторых пунктах
доступна функция просмотра веб-камеры.
Информация об очередях и инфографика обновляются каждые четыре
часа, сообщает Центр транспортных стратегий.
Остальное время пользователи могут самостоятельно просматривать
камеры наблюдения на сайте (Украинские пограничники запустили
онлайн-карту
загруженности
пунктов
пропуска
//
http://toneto.net/news/archive/ukrainskie-pogranichniki-zapustili-onlayn-kartuzagrugennosti-punktov-propuska. – 2015. – 01.12).

Офіційна інформація
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Регіональні ініціативи
10 грудня у Вінниці за ініціативи Громадської організації
«Подільська агенція регіонального розвитку» в приміщенні
Департаменту регіонального економічного розвитку Вінницької
обласної державної адміністрації відбувся круглий стіл на тему «Стан та
перспективи впровадження Стратегії збалансованого регіонального
розвитку Вінницької області на період до 2020 року», участь у якому
взяли громадські активісти, представники вищих навчальних закладів,
представники
органів
державного
управління
та
місцевого
самоврядування.
Стратегія Вінницької області була затверджена сесією обласної ради 24
червня цього року. Стратегією визначено відповідні операційні цілі,
розроблено проекти, виконання яких спрямовано на досягнення цих цілей,
критерії, показники для оцінки успішності проектів. Робота ведеться
публічно і відкрито, відбулися засідання Робочої групи із розробки стратегії,
стратегія і проекти розміщені на сайтах обладміністрації.
За словами першого заступника директора Департаменту,
начальника управління аналізу й прогнозування регіонального
розвитку та реального сектору економіки Володимира Репея, «стратегія
регіонального розвитку у Вінницькій області одна з найкращих, стратегічні
цілі виконуються дуже добре.
«Це видно по багатьох показниках, зокрема, по розвитку промисловості,
сільського господарства. На даний час розробляється план реалізації
стратегії, нам надійшло понад 250 пропозицій, з яких 147 відібрано. Вони
згруповані по стратегічним цілям, для того щоб внутрішні та іноземні
інвестори могли побачити реальні проекти».
Як впроваджується Стратегія Вінницької області розповів заступник
начальника управління аналізу й прогнозування регіонального
розвитку та реального сектору економіки Ярослав Олійник. Також він
підбив підсумки виконання Стратегії.
«Ми маємо досить гарні показники реалізації Стратегії. Скажімо,
наприклад, Вінниччина на другому місці по отриманих субсидіях, на
третьому місці по працевлаштуванню».
Директор Муніципально-громадського центру електронного урядування
Оксана Гречко розповіла про проект, в рамках якого проводиться моніторинг
реалізації Стратегії на Вінниччині.
Як зазначив Олег Левченко, виконавчий директор ГО «Подільська
агенція регіонального розвитку», громадськість мало включається в процес
реалізації Стратегії.
«Стратегічний план не може виконати все те, що нам хочеться, адже це
план інструментарію. Ми повинні продумувати, як будемо створювати
інструментарні переваги стратегії».
Регіональні ініціативи
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Підводячи підсумки круглого столу, учасники дійшли спільного
висновку, що майбутня реалізації регіональної стратегії буде залежати від
співпраці навчальних закладів, державних управлінь, бізнесу та громадських
організацій, а також від якості поданих і реалізованих проектів (У Вінниці
обговорили
реалізацію
стратегії
регіонального
розвитку
//
http://www.myvin.com.ua/ua/news/events/38813.html. – 2015. – 10.12).

У центрі надання адміністративних послуг Хмельницького
представлена нова програма для покращення державних послуг.
iGov – портал державних послуг, який вже реалізовуються у різних
регіонах України. Серед найбільш запитуваних послуг – оформлення
субсидій та паспорту для виїзду за кордон, допомога при народженні дитини,
реєстрація авто чи місця проживання; одержання довідки про доходи, про
несудимість, тощо.
Нетішин – перший на Хмельниччині, хто приступає до нового
способу надання державних послуг для краян.
Міський голова Олександр Супрунюк:
«Мета цієї всієї роботи, – зазначив,– зробити максимально відкритим
урядування у місті та спростити доступ до інформації і послуг, які надаються
органом місцевого самоврядування».
Координатором iGov-проекту в Нетішині є Олена Матросова, а
секретарем – Руслан Рудомський.
Тестування програми вже відбулося.
Наразі шлях із часу отримання заявки до одержання результату тим, хто
її подав, безпосередньо здійснюватиме та контролюватиме тільки керівник
ЦНАПу. У подальшому, коли кількість заявок на отримання тих чи інших епослуг зростатиме, до процесу мають намір долучити адміністраторів центру.
Громадянин має ідентифікується за допомогою Bank ID або електронноцифрового підпису. Після цього заповнює веб-форму (система автоматично
перевіряє дані на коректність). Працівник ЦНАПу отримує заявку в
спеціальному інтерфейсі та відправляє її на перевірку (якщо перевірка буде
успішною, то розпочинається процес опрацювання заявки – працівник
здійснює запит в управління соціального захисту населення). Після
надходження працівникові ЦНАПу відповіді, той прикріплює до заявки
відповідну довідку і відправляє громадянину на e-mail (або громадянин
власноруч забирає довідку в ЦНАПі).
Наразі за допомогою електронного звернення у місті можна
одержати копії та витяги з розпоряджень міського голови і рішень,
прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом; направити звернення
на ім’я міського голови; отримати витяг із технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки; одержати відомості з
Державного земельного кадастру у формі витягу з нього про земельну
ділянку; встановити, за погодженням із власником, режим роботи
підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, незалежно
Регіональні ініціативи
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від форми власності; отримати довідку про отримання/неотримання усіх
видів державних соціальних допомог.

Незабаром в електронний спосіб можна буде оформити субсидію, отримати
довідку про склад сім’ї, довідку про несудимість, скласти договір найму
житлового приміщення, стати на соціальний квартирний облік, подати заяву
на вступ до житлово-будівельного кооперативу (На Хмельниччині
впровадять
портал
надання
державних
послуг
iGov
//
http://www.0382.ua/article/1056165. – 2015. – 09.12).
В мэрии в рамках программы «Николаевцам популярно об
административных
услугах»
прошел
обучающий
семинар
«Административные услуги: современное состояние, проблемы и
перспективы развития на государственном и местном уровнях». Целевая
аудитория семинара – депутаты городского совета нового, VII созыва.
Данный проект реализует Центральная городская библиотека им.
М.Кропивницкого Централизованной библиотечной системы для взрослых
(ЦБС) совместно с Центром предоставления административных услуг
Николаевского горсовета (его называют ЦНАП, в соответствии с украинской
аббревиатурой) и благотворительным фондом «МЕТА». Следует отметить,
что проект получил поддержку из городского бюджета в рамках конкурса
проектов по развитию институтов гражданского общества.
На семинар собрались 10 депутатов и их помощников из 54 депутатов
нового горсовета. Директор ЦБС Татьяна Твердая и начальник ЦНАП
Инга Мураховская отметили тесное сотрудничество городской
библиотечной сети и Центра предоставления административных услуг, от
Регіональні ініціативи
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которого выигрывают обычные николаевцы, поскольку админуслуги
становятся для них понятнее и доступнее. Филиалы ЦБС имеют в Николаеве
целую сеть центров обслуживания граждан, оснащенных современной
компьютерной техникой (всѐ программное обеспечение – лицензионное!),
обученный персонал, консультантов, помогающих николаевцам с помощью
электронных сервисов решить ту или иную проблему. Этот инновационный
опыт является уникальным для страны.
Со своей стороны председатель правления Фонда развития г.
Николаева Михаил Золотухин подчеркнул, что бюджетная поддержка
проекта является инвестицией в развитие местного самоуправления,
повышение качества управления. Такие инициативы общественности
регулярно поддерживаются и его фондом с помощью конкурсов минигрантов. Что касается развития электронного управления, когда-то Николаев
был в числе лидеров данных процессов, но потом дело затормозилось.
Теперь нам предстоит наверстывать упущенное.
Об использовании информационно-коммуникативных технологий при
оказании административных услуг слушателям семинара рассказал
исполнительный
директор
Ассоциации
органов
местного
самоуправления «Города электронного управления Украины», и.о.
декана
факультета
государственного
управления
Одесского
регионального института Национальной академии госуправления при
Президенте Украины Игорь Куспляк. Сегодня доступ к сети Интернет
имеет 61 % граждан Украины (для сравнения: в Великобритании – свыше 90
%), при этом две трети украинских пользователей сосредоточены в ста
крупнейших населенных пунктах страны. 51 % украинских пользователей –
женщины.
Что касается электронного управления (е-управления – возможности
вести переписку с органами власти и местного самоуправления, получать
административные услуги с помощью Интернет не выходя из дома или офиса
и т. д.), дела в Украине обстоят не слишком радужно. В международном
индексе развития е-управления лучше всех из стран бывшего СССР выглядит
Эстония – 15 место. Россия занимает 27 место, а мы находимся аж на 87
позиции – ниже всех постсоветских стран, за исключением среднеазиатских
республик. В Европе хуже нас дела обстоят только в Македонии и Боснии и
Герцеговине.
У государства существует целый ряд структур, призванных развивать еуправление, но, как говорится, у семи нянек дитя без глазу. Нам не хватает
четкой и понятной политики в развитии данного направления.
Там, где не дорабатывает государство, помогают общественники. Об
этом напомнил проект-менеджер ICT Юрий Решетник, презентовавший
портал государственных административных услуг iGov. Он разработан
волонтерами
для
облегчения
доступа
гражданам
Украины
к
административным услугам, оказываемых государством посредством
системы е-управления. Сегодня портал iGov содержит 164 админуслуги,
оказываемые органами власти и местного самоуправления по городам и
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регионам. Здесь можно найти админуслуги, касающиеся и Николаевщины, но
пока работа с нашей облгосадминистрацией и мэрией осуществляется в
тестовом режиме. Портал является хорошим помощником как для ЦНАПов,
так, разумеется, и для самих граждан.
Николаевский Центр предоставления административных услуг сегодня
вынужден работать все интенсивнее. Достаточно сказать, что в нынешнем
году (и это еще итоги не полного года!) количество обращений в ЦНАП
увеличилось примерно в три с половиной раза в сравнении с 2014 г.
Эксперты объясняют это многократным ростом обращений участников АТО
за получением тех или иных услуг, увеличением утвержденной государством
стоимости земельных платежей сразу в несколько десятков раз, что вызвало
огромный рост арендной платы за землю, и рядом других факторов. Чтобы
интенсифицировать и упростить процесс оказания административных услуг,
персонал ЦНАП регулярно проводит собственную «работу над ошибками». В
ближайших планах центра – онлайн-запись на прием и онлайн-консультации
администраторов.
На семинаре была озвучена масса другой полезной для депутатов
горсовета информации. Так, и.о. начальника управления экологии и
природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации Дмитрий Мац
рассказал об электронных услугах разрешительного характера в сфере
экологии, администратор ЦНАП Платон Семерей – об онлайн-сервисах
Министерства юстиции, гость из Одессы Игорь Куспляк – о внедрении
админуслуг в Николаеве, замдиректора Центральной городской библиотеки
им. М.Кропивницкого Любовь Варюхина поделилась опытом инновационной
работы библиотекарей по предоставлению доступа горожанам к сервисам еуправления, а руководитель Центра социально-экономических и
политических исследований и технологий «Перспектива» Михаил Антоненко
–
результатами
изучения
общественного
мнения
в
разрезе
информированности николаевцев об услугах местного самоуправления и
готовности получать их с помощью сети Интернет. В практической части
обучающего семинара состоялось ознакомление слушателей с сервисами еуправления в части обращений в органы власти, электронных платежей и
других е-сервисов (Станислав Козлов Административные услуги и еуправление:
ликбез
для
депутатов
//
http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=26844. – 2015. – 08.12).

Відповідно до моніторингу, проведеного Інститутом розвитку
регіональної преси (ІРРП), сайт Львівської обласної ради на першому
місці за рівнем відкритості серед сайтів обласних рад.
Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП) спільно з чеськими
партнерами Transitions Online, вперше провів моніторинг веб-сайтів обласних
державних адміністрацій і Київської МДА та обласних рад і Київської
міськради.
У ході моніторингу ІРРП визначав наявність інформації, яку зобов’язані
оприлюднювати для громадськості органи влади, наскільки повно та
Регіональні ініціативи
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доступно представлена інформація, відповідність змісту офіційних сайтів
центральних органів положенням нормативно-правових актів, які регулюють
питання доступу до інформації про діяльність державних органів та які
встановлюють технічні, технологічні, програмні і лінгвістичні вимоги до
офіційних сайтів державних органів.
Такі дослідження сприяють переходу владних органів до електронного
урядування.
Загальний показник відкритості ОДА та Київської МДА становить 44 %,
відповідно 56 % інформації є недоступною. Показник відкритості обласних
рад та Київської міськради – 34 % відкритої інформації, 66 % закритої.
Серед обласних рад на першому місці за рівнем відкритості Львівська
обласна рада (53, 29 %), на другому – Полтавська (53, 26 %), а на третьому –
Харківська обласна рада(51,34 %).
Відповідно до моніторингу, лідерами відкритості серед обласних
державних адміністрацій стали Полтавська ОДА (68,6 %), Дніпропетровська
ОДА (66,34 %) та Рівненська ОДА (60,72 %).
Дослідження провів Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП) –
неприбуткова громадська організація, заснована у 2006 році, яка сприяє
розбудові демократичного громадянського суспільства шляхом розвитку
професійних, життєздатних та плюралістичних ЗМІ в Україні. ІРРП також
працює у напрямку розвитку можливостей для отримання громадянами
публічної інформації.
Дослідження здійснювалося спільно з чеськими партнерами ІРРП –
Transitions Online (за підтримки чеського МЗС та фонду Erste) (Сайт
Львівської облради визнано найбільш відкритим серед сайтів обласних
рад // http://vgolos.com.ua/news/sayt_lvivskoi_oblasnoi_rady_vyznano_
naybilsh_vidkrytym_sered_saytiv_oblasnyh_rad_200758.html. – 2015. – 07.12).

Цього року Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП) спільно з
чеськими партнерами TransitionsOnline, вперше провів моніторинг вебсайтів обласних державних адміністрацій та обласних рад.
В ході моніторингу ІРРП визначав наявність інформації, яку зобов’язані
оприлюднювати для громадськості органи влади, наскільки повно та
доступно представлена інформація, відповідність змісту офіційних сайтів
центральних органів положенням нормативно-правових актів, які регулюють
питання доступу до інформації про діяльність державних органів та які
встановлюють технічні, технологічні, програмні і лінгвістичні вимоги до
офіційних сайтів державних органів.
Такі дослідження сприяють переходу владних органів до електронного
урядування.
Лідери відкритості:
ОДА:
1. Полтавська – 68,6 %
2. Дніпропетровська – 66,34 %
3. Рівненська – 60,72 %
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Обласні ради:
1. Львівська – 53, 29 %
2. Полтавська – 53, 26 %
3. Харківська – 51,34 %
В ході дослідження перевірялась інформація офіційних сайтів
центральних органів виконавчої влади, які були створені та діяли на момент
проведення моніторингу (Полтавська ОДА серед лідерів із відкритості //
http://today.pl.ua/podi.html?new_id=7116. – 2015. –04.12).

У Вінниці пройшли дводенні виїзні слухання Комітету Верховної
Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування, на яких обговорювалася практика
реалізації Закону України «Про адміністративні послуги». Захід
організовано спільно з Вінницькою міською радою за підтримки проекту
«Реформа управління на сході України», який виконується Німецьким
товариством міжнародного співробітництва, спільного проекту ЄС і ПРОН
«Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання
адміністративних послуг» і Програми Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) «RADA: підзвітність, відповідальність, демократичність».
Не випадково місцем проведення слухань обрано Вінницю.
Відкриваючи захід, Голова комітету народний депутат України Сергій
Власенко нагадав, що саме тут уперше в Україні були створені центри
надання адміністративних послуг або «прозорі офіси», практику роботи яких
слід поширити по всій країні.
«У Вінниці керівництво міста, маючи політичну волю, створило
абсолютно
нормальні,
практично
європейські
умови
надання
адміністративних послуг. Це дуже важливо, коли в країні відбувається
децентралізація. Країні потрібні такі історії успіху, яких не так вже й багато.
І такі приклади, як у Вінниці, мають надихати інших керівників міст».
Комітет завжди відстоював інтереси місцевого самоврядування,
передбачені Конституцією України, Європейською хартією місцевого
самоврядування та чинним законодавством. Ці слухання мають стати
своєрідним звітом, що підсумовує зроблене у сфері надання
адміністративних послуг, а також окреслити виклики, перешкоди та
прогалини у правовому регулюванні, які можуть завадити завершенню
реформи цієї системи. Сергій Власенко закликав учасників слухань
зосередитися передовсім на таких проблемних питаннях, щоб була й
практична користь від обміну думками.
Вінницький міський голова Сергій Моргунов наголосив, що основне
завдання влади – це надання населенню якісних послуг. Подякувавши
народним депутатам за прийняті 26 листопада законопроекти, які
розширюють повноваження місцевих рад, у тому числі в частині надання
адмінпослуг, він поділився досвідом створення «прозорих офісів». Щоб
наблизити адмінпослуги до громадян, у Вінниці, крім центрального ЦНАПу,
відкрито «прозорі офіси» й у районах міста. Мер поінформував, що
Регіональні ініціативи
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наступного року планується отримати від діяльності вінницьких «прозорих
офісів» істотні надходження до міського бюджету – 7,5 мільйона гривень.
Однак можливість отримувати прибутки завдяки наданню адмінпослуг
населенню спричиняє й чималі проблеми для створення ЦНАПів, оскільки
деякі відомства та організації не бажають відмовлятися від таких
«годівничок» і прагнуть облаштувати власні центри надання послуг.
Заступник Голови Комітету з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування, народний депутат
України Сергій Кудлаєнко:
«Сьогодні неврегульовано питання надання адміністративних послуг на
рівні всіх міст. Відкриваються «прозорі офіси» при якихось державних
інституціях, кожен намагається зберегти свої повноваження, але порушується
сам
принцип
організаційної
єдності,
тобто
принцип
надання
адміністративних послуг в одному місці. Питання децентралізація сьогодні є
питанням номер один. І плату за надання адміністративних послуг мають
отримувати місцеві бюджети».
На шляху європейської інтеграції України необхідною умовою є
децентралізація, зокрема через передачу органам місцевого самоврядування
повноважень з надання базових, тобто найбільш необхідних для громадян,
адміністративних послуг, таких, як реєстрація місця проживання, видача
паспортних документів, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, реєстрація актів цивільного стану, речових прав, реєстрація
автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія тощо.
«Необхідно максимально зосередити в ЦНАПах перелік послуг, які
місцева влада може забезпечити, і друге питання – це якість цих послуг», –
продовжив порушену тему голова підкомітету з питань адміністративних
послуг, державних символів та нагород Олександр Дехтярчук.
На розгляді комітету перебуває законопроект «Про внесення змін до
Закону України, до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання
адміністративних послуг».
Ухвалення Верховною Радою України цього законопроекту допоможе
усунути розбіжності, виявлені під час реалізації Закону України «Про
адміністративні послуги», а також забезпечить удосконалення процедури
надання адміністративних послуг в електронній формі.
Детальніше про запровадження електронних послуг говорили голова
Державного агентства з питань електронного урядування України
Олександр Риженко і голова Державної служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру Максим Мартинюк. До речі, після виступу
керівника агентства до нього відразу звернулися учасники слухань, що
представляли ЦНАПи в регіонах і об’єднані громади, з конкретними
проханнями щодо поліпшення програмного забезпечення, оскільки на місцях
з ним виникають проблеми.
Про інші численні проблеми, які перешкоджають наближенню
адмінпослуг до населення, забезпеченню прозорості та якості їх надання,
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розповіли Український міський голова Павло Козирєв (Київська область),
керівник Лисичанського міського ЦНАПу Олена Литвиненюк (Луганська
область), Омельчанський селищний голова Олександра Шереметьєва і
Пирятинський міський голова Олексій Рябоконь з Полтавщини.
Заступник представника ООН в Україні Ініта Пауловіча зауважила:
«Цьогоріч було проведено дослідження, яке виявило, що більшість українців
нарікають на якість надання адмінпослуг. Тому маємо дослухатися до
громадян, які є нашими роботодавцями і нашими клієнтами».
Поєднання виступів експертів, науковців і практиків дало можливість
конкретизувати обговорення теми, вийти на рішення, які сприятимуть як
удосконаленню законодавства, так і його практичній реалізації. Тут стануть
у пригоді знання й поради, отримані під час презентації найкращих практик
надання адмінпослуг і розробок, представлених провідним експертом
проекту «Реформа управління на сході України» Олексієм Кубарем,
керівником спільного проекту ПРООН та ЄС «Поширення кращих практик
недержавного моніторингу надання адміністративних послуг» Оленою Урсу,
куратором Центру обслуговування громадян у місті Одеса.
На другий день слухань учасники заходу працювали в секціях «Вплив
громадськості на удосконалення процесів надання адміністративних послуг»
і «Розвиток інституційної спроможності та інформаційних ресурсів центрів з
надання адміністративних послуг». Потім заступник начальника управління
розвитку споживчого ринку та послуг Вінницької міської ради, керівник
Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» Євген Іщук ознайомив їх
із роботою відділення ЦНАП «Вишенька», розташованого в однойменному
мікрорайоні міста. За словами керівника центру, щодня тут отримували
послуги до тисячі відвідувачів, а нині навантаження на персонал «офісу»
значно зросло, бо значно збільшилася кількість отримувачів субсидій, а
також з’явилася нова категорія відвідувачів – учасники АТО і члени їхніх
сімей. У відділенні, крім вінничан, обслуговуються також мешканці
Вінницького району та області. Тож нерідко доводиться приймати до півтори
тисячі осіб. Як зауважив Євген Іщук, автоматизована система не передбачає
позачергового обслуговування, на яке мають право певні категорії громадян,
однак і в «годину пік» великих черг, а отже, й нарікань не було.
У рекомендаціях комітетських слухань зазначено, що «реалізовані за
останній час системні кроки органів державної влади та органів місцевого
самоврядування свідчать про розуміння у владних колах на всіх рівнях
актуальності й необхідності здійснення реформи у сфері надання
адміністративних послуг». Однак «наразі надання послуг за принципом
роботи «єдиного вікна» ускладнено через відсутність належної взаємодії між
суб’єктами надання адміністративних послуг». Тому людям доводиться й
надалі стояти в чергах за різноманітними довідками, витягами, виписками,
які видаються як державними органами, так і органами місцевого
самоврядування, а також відповідними підприємствами, установами,
організаціями для отримання тої чи іншої адміністративної послуги, що
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«змушує отримувача послуг вдаватись до корупції й «обходити закон», щоб
задовольнити свої життєві потреби».
Водночас «органи місцевого самоврядування не мають можливості
забезпечити якісне надання найбільш «масових» послуг через відсутність
повноважень у відповідних сферах». Учасники слухань вважають, що для
подолання цих проблем необхідно інституційно закріпити функції з
обслуговування населення через ЦНАПи органів місцевого самоврядування,
яким потрібно передати основні базові адміністративні послуги, що досі
належать центральним органам виконавчої влади та їхнім територіальним
структурам. Тільки ефективне та прозоре державне регулювання у сфері
надання адміністративних послуг є запорукою створення сервісної держави
(Олександр Малієнко Адміністративні послуги: крізь «єдине вікно» – до
європейських стандартів // http://www.viche.info/news/5631. – 2015. – 04.12).

На базі iHUB м. Вінниця розпочалось громадське обговорення
проекту регіональної інформатизації «Електронна Вінниччина» на 2016
– 2018 роки.
Олександр Риженко, голова Агентства:
«В багатьох успішних країнах світу однією з головних причин активного
розвитку електронного урядування називалась необхідність органів влади
здійснювати більше дій при менших ресурсах. Тобто певні ознаки кризи
заставляли органи влади проводити реінжиніринг діючих процесів та
проектувати й запроваджувати нові процеси управління, засновані на ІТ, що
дозволяли підвищити їх ефективність та зменшити необхідні ресурси. Це
дуже нагадує сьогоднішню ситуацію в якій перебуває Україна та особливо ті
процеси, які відбуваються в рамках реформи децентралізації та передачі
повноважень органам місцевого самоврядування. А отже, розробка та
прийняття РПІ є дуже важливим саме зараз для забезпечення розвитку
необхідної спроможності місцевих громад».
Проектом Програми передбачено виділення 15 млн грн протягом
наступних трьох років для виконання таких першочергових завдань:
- автоматизація роботи ЦНАП області, впровадження регіонального
порталу послуг та запровадження електронних послуг;
- розвиток електронного документообігу;
- розвиток інструментів електронної освіти;
- розвиток інструментів електронної медицини;
- розвиток регіональної мультисервісної захищеної мережі та багато
іншого.
Проект програми розроблено в рамках реалізації Програма EGAP, що
фінансується Швейцарською Конфедерацією та виконується Фонд Східна
Європа
(На
шляху
до
«Електронної
Вінниччини»
//
http://dknii.gov.ua/content/na-shlyahu-do-elektronnoyi-vinnychchyny. – 2015. –
01.12).
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Експертний погляд
Раскрытие данных для разработчиков электронных сервисов и
приложений стало общемировой тенденцией. Открытые данные не
только помогают сделать комфортнее повседневную жизнь граждан, но
и являются топливом для экономического развития. Международный
опыт применения открытых данных обсудили 11 декабря участники
пленарной сессии в рамках второго дня Общероссийского саммита
«Открытые данные – 2015», организованного Аналитическим центром при
Правительстве РФ и Открытым правительством.
Президент Европейской ассоциации по энергоэффективным
сооружениям, вице-президент компании «Буиг» Эммануэль Форест:
Во Франции закон, регламентирующий свободный доступ к
административной информации и еѐ использование, появился ещѐ в 1978
году. Очередная инициатива французских властей – так называемый
законопроект о цифровой республике, согласно которому каждый гражданин
сможет внести свой вклад в разработку того или иного законодательного
акта. Раскрытие данных при этом станет обязанностью правительства.
Работа с открытыми данными – это часть системы «Открытое
правительство». Наша новая инициатива как раз является примером такой
системы. У нас есть портал открытых данных, на котором можно найти
различную общественно полезную информацию…
Во французских городах реализуется проект «Умный город»: создаются
карты концентрации людей в метро, расписания движения поездов, карты
паркинга велосипедов и мест подзарядки электромобилей. Именно данные о
транспортной инфраструктуре эксперты считают самыми полезными. По
данным исследования Высшей школы экономики, раскрытие данных в
области транспорта позволит московскому бюджету сэкономить около 60–70
млрд рублей в год только за счѐт правильного планирования гражданами
своих поездок с помощью специальных приложений.
Член Экспертного
совета при
Правительстве
РФ Екатерина
Шапочка:
Большой экономический и социальный эффект может принести
использование открытых данных в образовании, здравоохранении,
землепользовании, строительстве. Так, сервисы геопозиционирования
помогают по-новому подходить к городскому планированию и более
эффективно использовать земельные ресурсы при размещении объектов. Что
касается здравоохранения, то в этой сфере на основе имеющихся в открытом
доступе данных можно сделать выводы о том, какие медучреждения
нуждаются в расширении.
В России, по еѐ словам, также предстоит урегулировать вопрос
секретности государственных данных: научиться определять, какие данные
являются секретными и не должны выноситься в публичное пространство, а
Експертний погляд
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какие могут раскрываться на благо экономики и общества. Вопрос
геопривязки данных пока также не решен в национальном масштабе, а без
этого многие данные зачастую становятся бесполезными. В процесс
раскрытия данных нужно вовлекать и госкомпании, но тогда необходимо
будет решить вопросы, связанные с коммерческой тайной.
Старший консультант Всемирного банка, президент Center for Open
Data Enterprise Джоэл Гурин:
Чтобы определить, какие данные необходимо раскрывать в первую
очередь, нужен диалог между бизнесом и государством. Очень часто те
сведения, которые раскрывают госорганы, не несут в себе никакой пользы
для общества, признал он. Многие эксперты, по его словам, считают, что в
20 % информации содержится 80 % ценности.
Открытые данные важны для достижения целей устойчивого развития.
Их можно использовать на благо экологии, окружающей среды, для
популяризации энергосберегающих технологий».
Руководитель российского геолокационного проекта GISGeo
Андрей Пирогов:
Открытые данные – это не только государственные данные.
Существует большое количество коммерческих и некоммерческих
организаций, которые готовы давать бизнесу свои данные. Открытые
данные могут принести большую пользу не только рядовым гражданам, но и
бизнесу: они, например, помогают анализировать потенциал развития сетей
магазинов в разных районах или установки автоматов для продажи товаров.
Основными проблемами, с которыми сталкиваются разработчики являются
нерегулярность обновления и неудобные форматы публикации данных, а
также недостаточное количество данных муниципального уровня
(Открытые данные: мировой опыт и российские реалии //
http://open.gov.ru/events/5514215. – 2015. – 11.12).

Эксперты аналитического агентства Ovum уверены, что эпоха
электронного правительства прошла – оно уже морально устарело. На
смену ему приходит новое понятие – цифровое правительство, которое,
по мнению аналитиков, весьма существенно отличается от
электронного. По данным исследований аналитической компании Ovum,
большинство правительств уже сумело собрать низко висящие плоды с
приложений одной функции типа «уберите выбоину с моей дорожки».
Теперь нужно будет тянуть руки выше, чтобы предоставлять
интегрированные, ориентированные на потребности граждан услуги.
Аналитики считают, что в грядущем 2016 году нам следуем ожидать
появления сразу ряда новых трендов в области взаимоотношений
государства и граждан. Именно эти тренды будут влиять на использование
правительствами технологий.
Многие государственные структуры уже сейчас двигаются из прошлого
электронного правительства и автоматизации существующих процессов по
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направлению к цифровому правительству, где разрабатываются новые
процессы. И в дальнейшем этот процесс продолжится.
Экономически эффективные инструменты аналитики, которые
ориентированы на конечного пользователя, могут сделать достижимым
принятие политических решений на основе фактических данных. Поэтому
госструктурам следует обратить на них больше внимания.
Динамичность и гибкость современных государственных ИТинфраструктуры нуждаются в гибких поддерживающих бизнес-процессах.
Отдельного внимания заслуживает развитие средств подтверждения
личности гражданина, так как это имеет решающее значение для создания
системы бесшовных цифровых государственных услуг.
Ал Блейк, главный аналитик Ovum:
инициативы электронного правительства первого поколения были
ориентированы на автоматизацию существующих государственных
процессов. Однако сейчас мы видим переход к переосмыслению
деятельности правительства и интеграции процессов с существующим
цифровым опытом пользователей.
В то время как «политика на основе фактических данных» часто была
лишь желаемой целью, ряд технических разработок приближал ее к
реальности. Повышение доступности больших вычислительных мощностей в
сочетании с интуитивно понятными для конечных пользователей
интерфейсами и возможностью платить pay as you go (оплата по получению),
возможности доставки – все это ставит на кончики пальцев политикам
аналитические и прогнозные возможности, которые были бы немыслимы еще
несколько лет назад.
Тем не менее, потребность граждан и политиков в достижении
быстрых результатов требует изменений всей организации. Существует не
так много смысла в использовании гибких ИТ-инструментов, если процессы
закупок, найма или бюджетирования занимают несколько месяцев, уверены
аналитики.
Важнейшее значение для оказания бесшовных услуг следующего
поколения гражданам является решение проблемы цифровой личности, хотя
этот вопрос тесно связан с культурой. Многие страны, где исторически
регламентировано использование ID-систем, не могут понять, с чем связана
суета вокруг данного вопроса. В то время, как другие страны будут
устраивать политические споры и даже баталии в попытка ввести системы
идентификации, те, кто уже ими пользуется, будут лидировать в области
создания цифрового правительства, резюмируют аналитики (Алена
Журавлева Электронное правительство уходит в прошлое //
http://mskit.ru/news/n188918. – 2015. – 10.12).

ІТ-директор ПриватБанку та координатор iGov Дмитро Дубілет:
… Мы считаем, что отдавать ИТ на аутсорсинг – это ошибка, потому что
ИТ – неотъемлемая компетенция в банковском секторе. Банкиры должны
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быть, в первую очередь, айтишниками. Если отдать ИТ на аутсорсинг,
то вообще не понятно, что оставлять себе.
Трудно свести все к чему-то одному. В частности, одним
из магистральных направлений является Corezoid – разработка нашего
Центра электронного бизнеса. Эта ОС активно используется не только
внутри банка. Продуктом заинтересовалось немало зарубежных компаний.
Можно сказать, что Corezoid является частью нашей стратегии, в рамках
которой бизнес-процессы могут программироваться посредством этой ОС,
причем нередко без участия разработчиков.
В широком смысле этого слова, все можно свести к бизнес-процессам.
Все разработки, которые делаются, это, практически, складывание кубиков,
доступных в рамках этой ОС. К тому же, Corezoid является более гибкой
и производительной, чем стандартные BPM-решения, и ориентирована,
прежде всего, на финансовые операции.
Однако, Corezoid может использоваться не только в финансовой сфере.
Например, недавно мы реализовали на ее базе несколько решений для
компаний, работающих в агросекторе. Одно обнаруживает события
по несанкционированному сливу топлива из бака, а второе – контролирует
маршрут сельхозтехники. Эти решения являются яркими примерами того,
что может быть сделано практически без участия разработчика.
Какой, на ваш взгляд, должна быть «идеальная» ИТ-инфраструктура
банка? К чему вы стремитесь? Какое место отводится облачным
технологиям?
Ну, во-первых, сейчас все в облаке. Другое дело, в частном или
в публичном. У нас много сервисов находятся в облаках, в том числе
и в публичных. К примеру, на Amazon. Это что касается серверной
инфраструктуры.
Мы являемся большими апологетами Open Source. Мы считаем, что
многие коммерческие решения имеют достаточно аналогов Open Source,
которые ничуть не хуже. Единственная проблема заключается в том, что
их некому продавать, и потому в корпоративном сегменте они не так
популярны. Например, мы почти не используем Windows – на наших рабочих
станциях и серверах установлены Linux. Там, где можно, мы применяем
PostgreSQL, что касается баз данных. Сейчас мы используем много NoSQLрешений, тот же Hadoop, MongoDB, RIAK. Правда, в отделениях, где наши
сотрудники, в основном, работают на iPad, это iOS. Однако до того, как
мы перешли
на iPad,
и в отделениях
использовалась
ОС Linux,
и мы считались
чуть ли
не крупнейшим
в мире
корпоративным
пользователем Linux.
Главное преимущество, которое мы получили благодаря планшетам, это
обучение клиентов. Раньше, когда клиент приходил в отделение, наш
сотрудник находился по другую сторону экрана и просто проводил операции.
Сейчас же работник с планшетом сидит рядом с клиентом и показывает ему,
как подключиться к интернет-банкингу «Приват24» и осуществить ту или
иную операцию самостоятельно. Таким образом, большое количество наших
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клиентов обучаются работе с »Приват24» и другим нашим мобильным
приложениям.
… Мы принимаем решение о разработке того или иного продукта
до того, как он становится популярным. Нельзя ведь заранее угадать, станет
он популярным или нет. Мы не считаем, что бесконтактные технологии – это
некий прорыв, который перевернет всю систему. И, как видим, этого,
в принципе, не происходит. Но, конечно, есть часть пользователей, для
которых это важно, есть торговые точки, где бесконтактная оплата повышает
пропускную способность. С точки зрения инфраструктуры, значительная
часть наших POS-терминалов уже оборудована такой бесконтактной
системой.
… Какие BI-приложения вы используете для аналитики?
Все подразделения визуализируют данные, с которыми они работают.
Меня немного удивляет, что в этой области создался целый рынок
коммерческих решений, часть из которых я, честно говоря, не понимаю.
Визуализировать данные, которые у вас есть, это, во-первых, не сложно, а вовторых, это нельзя отдавать на аутсорсинг. Уровень менеджера проявляется,
в том числе, в качестве дашбордов, которыми он пользуется. Никто извне
ему не скажет, какие дашборды ему нужны. И когда какое-нибудь решение
«говорит», что оно построит всю необходимую аналитику и дашборды,
то это похоже на аутсорсинг мозгов. Кстати, часто для дашбордов вполне
достаточно инструментов Google Spreadsheet.
Решения Big Data реально помогают нам и продажи увеличивать,
и качество обслуживания повышать, и с мошенничеством бороться, и многое
другое.
…Как вы видите развитие банкинга в будущем? Исчезнут ли
физические отделения, перейдет ли все в виртуальный режим? Или эта
нахлынувшая волна скоро спадет?
То, что все больше операций переходит в Интернет, – это действительно
так. С другой стороны, есть ряд операций, в первую очередь, по работе
с наличностью, которые никак в Сеть перейти не могут. Конечно, все больше
наших клиентов пользуются интернет-банкингом, но чтобы это приводило
к сокращению инфраструктуры, мы тоже не видим. Наверно, в долгосрочной
перспективе количество отделений может сократиться, если только мы не
придумаем какие-то новые способы их использовать. Мы, кстати, постоянно
находимся в поиске. Наш новый проект «Почтомат» является одним
из десятков вариантов, как можно правильно распорядиться своей
инфраструктурой.
Давайте
поговорим
про
ИТ-волонтерство
и электронное
правительство, процессы, в которые вы сегодня активно вовлечены.
Как вообще возникла идея призвать ИТ-специалистов для решения задач
государственного уровня на волонтерских началах?
Идея возникла как следствие начавшейся у нас войны. После Майдана
менеджеры в нашем банке, как и во многих других компаниях, пытались
найти способ, как помочь государству выйти из той ситуации, в которой
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мы оказались. В свое время я начал активно общаться с госорганами с тем,
чтобы помочь лучше управлять ИТ-затратами и ресурсами. Например,
по моей оценке, ИТ-закупки проводятся нашим государством не очень
рационально, мягко говоря. По ощущениям, затраты можно было сократить
на 80-90 %. Но это оказалось неподъемной темой.
Затем появился вопрос построения электронного правительства.
В частности, по переводу государственных услуг в электронную форму.
Мы считаем, что это очень правильное направление, поскольку является
одним из лучших инструментов борьбы с коррупцией. И, таким образом,
мы приняли решение активно участвовать в этом процессе. Здесь под «мы»
подразумевается не банк, а инициатива отдельных людей.
Когда это движение начиналось, были несколько ИТ-директоров,
которые собрались и начали прорабатывать, в том числе, и эту тему.
Так получилось, что я начал работать над темой электронного правительства,
в результате чего появился портал igov.org.ua, и сейчас он достаточно
активно развивается. В проекте принимают участие несколько сот человек
из самых разных компаний со всей страны. Я выполняю роль координатора
и посредника между госорганами и группой.
Когда мы принимали архитектурные решения по построению этой
системы, то я, в первую очередь, обращался к тем специалистам, которых
хорошо знаю. Но сейчас 95 % волонтеров представляют другие компании.
Мы перед собой ставим задачу перевести все государственные услуги
в электронную форму, а таковых в нашей стране более 1200. Сейчас
в электронном виде уже доступно около 200 услуг. И мы надеемся, что
до конца года их количество достигнет 250-300. До конца 2016 г.
мы планируем перевести в электронную форму все услуги.
К сожалению, когда мы реализуем какую-то услугу, она не всегда
доступна по всей стране: по многим из них решения принимаются
на локальном уровне. Большая часть услуг сегодня доступна
в Днепропетровской, Киевской, Тернопольской, Николаевской и еще
в нескольких областях.
Сейчас мы видим, что та часть услуг, которая уже реализована, может
быть очень быстро распространена на всю страну, поскольку есть
работающие системы и локальным администрациям легче на это решиться.
Как решаются вопросы идентификации в системе электронных услуг?
Здесь используются два разных инструмента. С одной стороны – это
электронная цифровая подпись, которая есть у большинства юрлиц.
Для физлиц, в основном, используется инструмент, который называется
BankID. Он позволяет пройти верификацию через банк, обслуживающий
клиента.
Какие финансовые учреждения, кроме «ПриватБанка», поддерживают
BankID?
На данный момент – это «А-Банк», похожую систему делает
«Ощадбанк», и получено предварительное согласие на включение в систему
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от всех крупных украинских банков. С некоторыми мы уже завершили
техническую интеграцию.
Возвращаясь к волонтерству. Есть мнение, что такой подход
не лучший вариант для решения каких-то регулярных задач, поскольку
не предусматривает ответственности исполнителей. Один из самых
частых вопросов в этом контексте – кто будет поддерживать созданную
систему и отвечать за ее работоспособность в дальнейшем?
Если говорить об iGov, то мы работаем над этим проектом уже полгода,
и, к счастью, нам удалось выйти на тот формат, когда независимо
от активности участия в проекте отдельного добровольца, структура остается
устойчивой и динамически развивающейся. Это обеспечивается за счет
сильной внутренней мотивации и большого количества участников.
Мы декомпозируем задачу на мелкие части, так что если участник может
уделить проекту, допустим, полчаса в неделю, то он тоже получит часть
работы. Кроме этого, проект спланирован таким образом, что ИТразработчики делают кирпичики, а бизнес-аналитики, которые, в том числе,
работают и в госорганах, могут из этих кирпичиков строить бизнеспроцессы. И нередко для запуска новых услуг вообще не нужно ничего
дополнительно разрабатывать. Ведь большинство из них структурно
одинаковы.
А как решаются вопросы безопасности данных?
Здесь мы применяем те же стандарты, что и в интернет-банкинге.
Так что, по моему мнению, система достаточно хорошо защищена
от возможных атак, утечек и т.п. С другой стороны, в рамках волонтерства
одна
из компаний,
которая
специализируется
на ИТ-аудите,
проанализировала систему, и те бреши, которые обнаружились, были
закрыты.
Кроме того, мы сейчас совместно с Transparency International ведем этот
проект, чтобы потом передать его государству. В его рамках очень
известным аудитором будет выполнен ИТ-аудит проекта iGov, и после этого
он перейдет на баланс Transparency International с тем, чтобы через некоторое
время передать его на баланс государства. В этом плане iGov повторит путь
системы ProZorro.
Для системы iGov не нужны большие вычислительные мощности –
объемы данных там будут весьма невелики. До недавнего времени проект
работал на Amazon. Счет был в районе 800 долл. в месяц. Потом компания
De Novo предложила свои мощности бесплатно.
Какой, с вашей точки зрения, должна быть идеальная система
электронного государства? И приблизилась ли к ней эстонская система,
о которой сейчас так много говорят?
Я считаю, что говорить о каких-то универсальных подходах в вопросах
электронного правительства вредно. Нужно смотреть на конкретные бизнеспроцессы, принимать решения и просто идти вперед. Мне кажется, что
в нашей стране эта тема именно потому и тормозилась, что вместо того,
чтобы засучить рукава и заниматься конкретными услугами, реестрами

Експертний погляд

28

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

1 – 15 грудня 2015 року

<
20-28 лютого
2015
и бизнес-процессами, все бесконечно обсуждали какие-то шины, вопросы
идентификации и еще чего-то.
Безусловно, это важные вопросы, которые всплывают в процессе работы
над конкретными услугами. Но они не являются стоп-факторами. Да, было
бы легче, если бы был какой-то общий реестр, который облегчил бы
идентификацию граждан. Но, как показывает опыт, и без этого реестра
можно продвигаться вперед с такими инструментами, как электронная
цифровая подпись или BankID.
То же касается и всех других универсальных решений. Например, много
любят говорить про шину. Шина – это, конечно, хорошо, но давайте вместо
нее обсуждать наличие API к конкретным системам.
В рамках проекта iGov с какими правительственными учреждениями
вы сотрудничаете?
К счастью, в правительстве достаточное количество людей, которые
поддерживают эту инициативу. АП поддерживает, в первую очередь, в лице
Дмитрия Шимкива, отличные специалисты работают в Агентстве
электронного правительства, в Минюсте, в Минэкономики и многих других
министерствах. Ну и, конечно, больше всего работы с госорганами
на областном уровне. Часто успех запуска услуги зависит не только
и не столько от решения министра, сколько от энергии руководителя
регионального подразделения, губернатора или мэра (Дмитрий Дубилет,
«ПриватБанк»: «Отдавать ИТ на аутсорсинг – ошибка, ИТ –
неотъемлемая
компетенция
в
банковском
секторе»
//
http://ko.com.ua/dmitrij_dubilet_privatbank_otdavat_it_na_autsorsing_oshibka_
potomu_chto_it_neotemlemaya_kompetenciya_v_bankovskom_sektore_1134. –
2015. – 08.12).

Яника Мерило, внештатный советник городского головы Львова по
вопросам новейших технологий:
Первые электронные услуги, которые появились в Украине,
создавались во Львове. Мы обеспечили возможность идентификации
человека через банк-ID, запустили Mobiil-ID, программу «Окно
возможностей», ввели ID-карточку, с помощью которой можно
оформить массу услуг: и проехать в транспорте, и получить дисконт.
То есть каждый месяц мы делаем что-то такое, что в масштабе всей
Украины будет инновацией. Мы постепенно открываем путь к электронным
услугам.
Вы не думали о том, чтобы эти инновации распространить на всю
Украину?
Думали и распространяем. Например, две недели назад в Харькове
приняли стратегию электронного города. Далее Днепропетровск. Там есть и
возможности, и мотивация для запуска инноваций. Также планируем встречу
с мэром Николаева, где будем обсуждать наше сотрудничество. С Одессой
вообще общаемся регулярно.
Експертний погляд
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То есть сейчас идет очень активная работа. То, что сделано за истекшие
полгода, не делалось в Украине последние 24 года. Создание банка-ID и
других электронных услуг – это только начало. На самом деле это все и
является часть электронного правительства.
Если вы не общаетесь с чиновником лично, кому вы будете давать
взятку? Вы в режиме онлайн сможете заказывать справки и получать их на
протяжении одного дня. В Эстонии это реалии, такая практика давно
существует. Так что это прямая борьба с коррупцией.
Так получилось, что все, что мы пилотировали во Львове, и было
заимствовано как раз у Эстонии. Например, банк-ID создали в Эстонии еще в
1998 году. ID-карточка, концепцию которой мы в хорошем смысле слова
скопировали, появилась в Эстонии в 2002-м. Там, кстати, она уже есть у всех.
Mobiile-ID тоже из Эстонии.
Зачем придумывать велосипед, если он уже существует? Именно это и
позволяет нам двигаться достаточно быстро. Но мы не просто копируем, а
адаптируем все под украинские реалии.
Государство в этом году выделило только 2 миллиона гривен на все
электронное правительство. Как я шучу, можно вообще тогда было ничего не
выделять. Этого очень мало и ни на что не хватает. Например,
правительство Эстонии только для пилотного проекта «Окно
возможностей» выделило 60 тысяч евро. Но опять-таки, если бы у нас здесь
была стратегия на уровне государства в плане электронного правительства,
появились бы и доноры.
Сейчас мы стараемся пояснить правительству, что план на уровне
государства нужен еще вчера, а посему откладывать его разработку дальше
некуда. Пока его нет, инвесторов найти сложно. Поэтому мы пока и делаем
все только точечно. Важно, чтобы украинские власти точно определились,
хотят они запускать электронное правительство или нет. Нужен конкретный
план с конкретным описанием направлений, услуг, концепцией и датами
реализации.
Почему у вас получается внедрять современные технологии, пусть и на
уровне одного города, а у правительства с этим проблемы?
Я не знаю, это нужно у них спросить. Но я хочу заниматься реальной
работой и получать конкретный результат. А для них, видимо, политика
важнее результата.
Честно говоря, не думаю, что я в политике. Я айтишник, который
вынужден быть в политике, потому что кому-то необходимо проводить
реформы. Но я всем всегда говорю, что при этом остаюсь айтишником и не
ассоциирую себя с политикой.
С вашей точки зрения, в чем особенности украинской политики?
Очень много кулуарных интриг. Нереально много времени уходит на
выяснения отношений. Да и используется оно очень неконструктивно. Также
крайне много договоренностей, которые не связаны с рациональной работой,
направленной на результат. Такова специфика украинской политики – и это
очень большая проблема.
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Сколько людей работает в вашей команде?
Каждым из направлений занимаются разные люди. Например, у нас есть
ассоциация инвесторов, там один менеджмент. Если же говорить о Львове, то
там работает команда мэрии. Также есть IT-предприятия, которые
занимаются отдельными проектами.
А кто им зарплату платит? Государство?
Нет. Я не слышала, чтобы кто-то, кто работает на эти проекты, получал
зарплату из бюджета. Конечно, кроме сотрудников Львовской мэрии. Лично
я от государства Украина никогда и ничего не получала. Моя помощница
финансируется лично мной в прямом смысле. Я не стою для бюджета
Украины ничего (смеется).
Мои перелеты, например, финансирует Эстония. Я пять лет руководила
инвестиционным фондом. Поэтому могу позволить себе некоторое время
заниматься, так сказать, «Окном возможностей». Впрочем, как и Айварас
Абромавичус, и Наталия Яресько. Мне выпал исторический случай, когда
можно повлиять на какие-то процессы и запустить реформы. Здесь деньги не
настолько важны.
Я с 2005 года руководила фондом, который инвестировал в Украину,
Прибалтику и Россию. Поэтому в этом смысле в Украине я очень давно,
просто не была публичным человеком. В начале 2015 года Айварас меня
пригласил своим советником. А потом уже я поехала работать во Львов.
В правительстве, в разных министерствах есть очень хорошие команды,
которые нацелены на результат, но мне намного проще работать, когда я
независима от одного министерства или какого-то статуса. Вот сейчас я могу
работать с разными министерствами, городами, политиками.
Крайне трудно было бы достичь результата в моей сфере, если бы я
работала в одном министерстве, а электронное правительство зависит от
десятка разных ведомств. Сейчас у меня неограниченные возможности.
Именно это, мне кажется, и повлияло на результат.
В нашей сфере, в IT, все время проходят реформы – и мы не стоим на
месте. В других сферах, конечно, у нас есть проблемы. Можно было сделать
уже намного больше. Я не знаю, почему этого не случилось и от чего это
зависит. Весь мир не изменить. Но в любом случае, пусть медленно, но
изменения происходят. В том числе и с нашей помощью (Дарина Шварцман
Яника Мерило: Я не стою для бюджета Украины ничего //
http://asn.in.ua/ru/news/interview/24353-janika-merilo-ja-ne-stoju-dljabjudzheta-ukrainy-n.html. – 2015. – 07.12).
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Блоги та соціальні мережі
Дмитрий Дубилет:
Начинаем еще один крутой проект в рамках iGov.
Если у вас родился ребенок, то вам предстоит тот еще квест: вам нужно
получить в роддоме справку о рождении и пойти с ней в ЗАГС, чтобы
получить свидетельство о рождении. Затем вам нужно обратиться в ДМС,
чтобы прописать ребенка в своей квартире. Затем вам нужно написать в
Соцзащиту и написать заявление на пособие. А потом, чтобы добить, можно
ИНН у налоговой попросить (хотя это не обязательно).
Хотим все сильно упростить: роддом сразу отправляет в электронной
форме информацию о рождении ребенка (с подтверждением от родителя):
1. в ЗАГС.
2. в ДМС.
3. в Соцзащиту.
4. в Налоговую.
Свидетельство вы получаете прямо в роддоме, и для прописки и пособия
никуда отдельно ходить тоже не нужно будет. За ИНН, наверное, нужно
будет зайти отдельно в налоговую (но это ведь лучше, чем ходить дважды).
Надеемся запустить пилот в течение нескольких недель.
p.s. Услуга по получению пособия при рождении ребенка на iGov уже
работает в пилотных областях.
p.p.s. Ранее Павло Петренко запустил пилот в нескольких городах, в
рамках которого свидетельства доставляются в роддом. Будем использовать
этот опыт (https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. – 2015. – 10.12).
Дмитрий Дубилет:
Электронные госсервисы развиваются все стремительнее!
Сегодня ночью на iGov было запущено еще 17 услуг:
1. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу
з Державного земельного кадастру про землі в межах території
адміністративно-територіальних одиниць.
2. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу
з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.
3. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі
викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної
документації Державного земельного кадастру.
4. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі
довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).
5. Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю).
6. Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі
відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм
безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення
(використання).
Блоги та соціальні мережі
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7. Виготовлення викопіювання з топографічного плану міста в масштабі
1:500.
8. Інформація містобудівного кадастру для землевпорядних організаці.
9. Надання ордеру на видалення зелених насаджень.
10. Прийняття повідомлення про зміни у громадському об’єднанні.
11. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення
щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про
припинення діяльності громадського об’єднання.
12. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.
13. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що
здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній
службі, та для агропродовольчих ринків.
14. Видача довідки про проведення поховання.
15. Видача довідки про реєстрацію громадянина за даною адресою на
день смерті.
16. Переведення житлових приміщень в нежитлові під розміщення
об’єктів невиробничої сфери.
17. Погодження розміщення на території міста тимчасових споруд для
впровадження підприємницької діяльності.
Пока что все эти услуги только в Днепропетровской области, но
благодаря недавнему старту активной работы iGov-волонтеров в остальных
регионах
скоро
они
должны
появляться
по
всей
стране
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. – 2015. – 02.12).

Max Nefyodov:
Хочете звітів про використання пілоту Система електронних
державних закупівель ProZorro? Їх є у мене! Звертаю увагу, що тут мова
йде вже тілько про повністю ЗАВЕРШЕНІ тендери (є ще купа таких, де
вже відома ціна, але договір в процесі підписання).
Київ: проведено тендерів на 496 млн.грн. (13 859 шт – це з урахуванням
лотів), економія склала 95 млн. грн. (19 %)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=711035852362549&set=a.573514
526114683.1073741827.100003684217725&type=3&theater.
МінОборони: проведено тендерів на 1 697 млн.грн. (319 шт – це саме
договори),
економія
склала
186
млн.
грн.
(11
%)
https://www.facebook.com/elektronmou/posts/487061464787841
Уявляєте, чого ми зможемо досягти після розповсюдження пілоту на ВСІ
закупівлі (зараз в ньому трохи менше 2.5 % від 250 млрд.грн загальної суми)?
Для
цього
треба
прийняти
законопроект
3559http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57268.
Очікуємо комітет в наступну середу, 16-го грудня. Втім, вже є чутки про
альтернативні законопроекти – відомий спосіб затягування процессу.
Подивимось, хто у нас раптово може зацікавитись електронними
закупівлями... (https://www.facebook.com/max.nefyodov?pnref=story. – 2015. –
09.12).
Блоги та соціальні мережі
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Jaanika Merilo:
Я фанат новых технологий и инноваций НО не надо делать из них
панацею. Технология должна быть посредником, а не создавать барьеры.
БанкИД это круто, и есть уровень услуг, где нужна идентификация, НО если
из-за моды ограничивать доступ к элементарным вопросам только через
БанкИД, то это тоже элитарная демократия. Для обратной связи граждан или
голосование гражданского бюджета БанкИД это по моему личному мнению
перебор. Создается ситуация где свои гражданские права могут
использовать только клиенты Привата и Ощада. Рекомендую ходить не в
руку с модой а с целесообразностью. А цель – успостить жизнь людям
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 08.12).
Олена Гармаш:
Я не знаю, почему такой инструмент, как петиции, не становится
мощным оружием в попытке заставить власть к нам прислушаться.
Возможно, виноват сайт петиций к Президенту, где большинство петиций
составлялись безграмотно, а интерфейс оставлял желать лучшего.
Возможно, сами ответы Гаранта разуверили людей в том, что с помощью
петиций можно что-то изменить и чего-то добиться.
Все равно рискну напомнить, что рядовой харьковчанин может подать
или подписать уже имеющуюся петицию «до Харківської міської ради,
міського голови та виконавчого комітету» тут:
http://petition.city.kharkov.ua/
К ВР тут: https://itd.rada.gov.ua/petitions/List…
К Президенту тут: https://petition.president.gov.ua/
Пост создан в поддержку Jaanika Merilo и этой конкретной петиции:
http://petition.city.kharkov.ua/uk/35.html
(https://www.facebook.com/Garmash.Olena?fref=nf. – 2015. – 07.12).

Блоги та соціальні мережі
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Інфографіка
Jaanika Merilo:
Часто спрашивают «за сколько времени можно сделать 100 %
электронное правительство». Эстония при полной политической воле и
взаимодействии, желании, финансировании и стратегии создавало 15+
лет до ПОЛНОЙ автоматизации. Такими шагами:

(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 10.12).
Інфографіка
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Зарубіжний досвід
Европарламент, Еврокомиссия и представители стран, входящих в
ЕС, должны одобрить новый закон, регулирующий защиту
персональных данных граждан.
Ожидается, что этот закон заменит нынешние разнородные 28 законов
стран Европы, а также предоставит больше полномочий регулятору, пишет
агентство. Проблема с действующим законодательством, которое восходит к
1990-м годам, в том, что регулирующие органы могут только взимать
штрафы, которые крайне малы по сравнению с доходами компаний. При
этом некоторым регуляторам недоступно даже это. По мнению ряда ITкомпаний, принятие закона повысит для них риски и увеличит затраты при
работе в Европе.
При этом новый закон сделает бизнес для компаний проще в том
смысле, что теперь они будут иметь дело с одним контролирующим
органом, вне зависимости от расположения штаб-квартиры компании в
Европе. С проблемами такого рода сталкиваются транснациональные
компании вроде Google и Facebook.
Агентство приводит пример Facebook, которой бельгийский суд в ноябре
дал Facebook двое суток на прекращение отслеживания действий людей,
выходящих в Интернет с территории Бельгии и не являющихся
пользователями соцсети. При этом Facebook утверждает, что деятельность
компании должна регулироваться только властями Ирландии, где
расположена европейская штаб-квартира компании.
В ходе подготовки законопроекта IT-компании пытались лоббировать
свои интересы. В результате они добились смягчения нескольких наиболее
спорных положений закона. Обсуждения ряда положений закона, в
частности, в отношении штрафов, все еще продолжаются. Штрафы за
нарушения могут составить 4-5 % от мирового оборота компании.
Кроме высоких штрафов, компании обяжут сообщать властям и
пользователям обо всех утечках персональных данных.
После принятия новых правил компании должны будут в течение двух
лет привести свой бизнес в соответствие с ними (Татьяна Костылева
Европа готовится принять новый ужесточенный закон о защите
персональных данных // http://d-russia.ru/evropa-gotovitsya-prinyat-novyjuzhestochayushhij-zakon-o-zashhite-personalnyx-dannyx.html. – 2015. –15.12).
Число услуг, интегрированных на портал «Электронное
правительство» (www.e-gov.az), составило 345 из 462, утвержденных
кабинетом министров Азербайджана.
«По данным на 1 декабря 2015г. на портал «Электронное правительство»
интегрировано 345 услуг, что составляет 75 % от общего списка услуг,
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утвержденных правительством», – говорится в сообщении министерства
связи и высоких технологий Азербайджана (МСВТ).
Кабмин Азербайджана 24 ноября 2011 года утвердил список видов
услуг, которые должны предоставляться посредством портала «Электронное
правительство»
(На
портал
«Электронное
правительство»
интегрировано
75
%
услуг,
утвержденных
кабмином
//
http://interfax.az/view/659564. – 2015. –14.12).

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от
4.12.2015 г. № 353 утверждена концепция развития электронной
коммерции в Республике Узбекистан на период 2016–2018 годов, а также
комплекс мероприятий по ее реализации.
Концепция определяет основные направления развития электронной
коммерции на среднесрочную перспективу, пути и формы расширения
конкурентной среды, роста современной инфраструктуры и создания
дополнительных рабочих мест, а также дальнейшего совершенствования
законодательства об электронной коммерции, говорится в сообщении.
Цель Концепции – определение стратегии единой политики в сфере
электронной коммерции с созданием равных условий для развития и
взаимодействия субъектов предпринимательства.
Среди мероприятий по реализации концепции – разработка и внедрение
правил электронной торговли; единых форм е-документов; создание раздела
«Электронная коммерция» в ИПС www.uz для учета интернет-магазинов и
национального портала онлайн-обучения в сфере электронной коммерции;
совершенствование портала e-kommunal с учетом внедрения платежных
систем и пр.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,
т.е. с 14 декабря 2015 г. (Вика Рябова В Узбекистане утвердили концепцию
развития электронной коммерции // http://d-russia.ru/v-uzbekistaneutverdili-koncepciyu-razvitiya-elektronnoj-kommercii.html. – 2015. –14.12).
Старший эксперт Академии электронного управления Эстонии
Мари Педак:
Между Кыргызстаном и Эстонией очень хорошие и дружеские
отношения. Помимо этого у нас есть совместный проект по внедрению и
ведению электронного правительства в Кыргызстане, финансируемый
USAID и министерством иностранных дел Эстонии. Это мой четвертый
визит в Кыргызстан в рамках нашего совместного проекта. Основная наша
цель – это обучение кыргызской стороны по внедрению основ электронного
правительства, также обмен информацией и опытом. За эти дни мы провели
курсы обучения 10 ведомствам по основным базовым направлениям
электронного правительства, провели встречу с главой Государственной
регистрационной службы Тайырбеком Сарпашевым. Ознакомились с
информационной инфраструктурой. Также я поделилась с кыргызскими
партнерами эстонским опытом, поскольку Эстония стоит на первом месте по
Зарубіжний досвід
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качеству оказания услуг в электронном виде. Так, в ходе нашей совместной
работы с кыргызскими партнерами мы выделили основные приоритетные
направления работ и цели проекта:
- улучшить способность обрабатывать цифровую информацию;
- применить решения совместимости, позволяющие обмен данными
между государственными базами данных для онлайн-услуг;
- разработать структуру совместимости, состоящую из организационных,
законодательных, финансовых механизмов в дополнение к технической
архитектуре, что позволит быстрое развитие электронных услуг,
предлагаемых правительством.
В Эстонии мы наладили информационную инфраструктуру лет 12-13
назад. Тогда мы только начали внедрять проекты электронного
правительства. Во главе инициаторов стоял нынешний Президент Эстонии.
На сегодня мы уже свое общество называем дигитальным обществом. Мы
уже почти все государственные услуги оказываем в электронном виде.
Помимо этого на формат оказания электронных услуг уже перешел и
частный сектор. Основа электронного правительство – это доверие со
стороны народа. Мы в свою очередь организовывали встречи и курсы с
нашим населением. Потом люди начали привыкать, а позже такой вид услуг
стал неотъемлемой частью эстонского народа. Начинали мы в 90-е годы со
школ, в то время, когда появился и широко начал распространяться
Интернет. Следует отметить, что дети не были рады такому нововведению.
Так как таким образом родители имели прямую связь с их преподавателями.
Но основной целью было, чтобы школьники, сами быстро научившись этому,
начали обучать своих родителей, бабушек и дедушек. Этот проект мы
назвали «Прыжок тигра», чтобы сам проект получил быстрое развитие, как
прыжок тигра. И вот спустя некоторое время мы полностью перешли на
формат электронных услуг.
На нашем опыте могу с уверенностью сказать, что это намного удобнее,
нежели чем обычный формат оказания услуг. У человека есть обыкновенная
ID-карта, в которую заложен чип со всеми данными и кодом. К примеру, нам
не нужно брать с собой никаких документов. Все есть в этой карте. Мы
водим машины без водительского удостоверения. При необходимости просто
показываем карточку, а там есть вся индивидуальная информация о человеке.
Также и в сфере оказания медицинских услуг. То есть человек, не выходя из
дома, может получать рецепты на лекарства. Электронное правительство
настолько эффективно и выгодно, что в результате полного масштабного ее
внедрения мы начали экономить средства из бюджета и перенаправлять эти
средства в другие сектора экономики. Например, мы на базе электронного
правительства провели уже первую перепись населения и выборы. Здесь
следует отметить, что на выборы мы в принципе и не тратили денег. Помимо
этого к нашему электронному сектору оказания услуг могут подключаться и
граждане других стран. Для этого им необходимо просто получить доступ
через наше посольство в стране, где пребывает желающий подключиться
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человек. Таким образом, можно вести и бизнес-партнерство. Как я уже выше
отметила, у нас и частный сектор тоже оказывает услуги в электронном виде.
По моим личным замечаниям у Кыргызстана, есть огромный потенциал
по применению электронного правительства. Мы совместно с кыргызскими
коллегами и партнерами определили этапы работ. Так, согласно нашему
плану первый этап проекта был намечен на март-ноябрь 2015 года. Основное
внимание уделялось институциональному развитию, координации
электронного управления и систем управления совместимости.
Второй этап проекта сентябрь 2015 – июль 2016 фокусируется на
передаче знаний и потенциала для использования решений совместимости
для разработки безопасных онлайн общественных услуг.
На этом этапе планируется развитие совместимости рамочной стратегии
и документа архитектуры электронного правительства. Также приобретение
и установка необходимого оборудования и обучение ключевых
заинтересованных сторон правительства.
Далее в сотрудничестве с обученными экспертами Кыргызстана и
Эстонии будет разработан кыргызский X-Road прототип, три-четыре
государственных базы данных будут интегрированы и опробованы на
совместимость четырех-шести электронных услуг.
Созданная инфраструктура взаимодействия будет контролироваться на
100 % экспертами из Кыргызстана, и при необходимости они смогут и
дальше развивать систему.
Ведущим партнером проекта является Академия электронного
управления Эстонии. В рамках проекта Эстония предоставит правительству
Кыргызстана бесплатную лицензию для X-Road и обучит необходимый
технический персонал.
Также для ознакомления на практике с электронными услугами наших
кыргызских партнеров мы намерены пригласить их в Эстонию в январе
месяце следующего года (Аман Алымбеков Мария Педак: «У Кыргызстана
есть огромный потенциал по применению электронного правительства»
// http://www.kabar.kg/interview/full/99951. – 2015. – 11.12).

Система электронного здравоохранения становится все более
популярной по всему миру. По достоинству ее удобство оценивают и в
Австралии, где план по электронизации медицины начал действовать с
1 июля 2012 года.
Так, по состоянию на начало декабря 2015 года, 2.5 миллиона
австралийцев получили доступ к системе электронных медицинских карт под
названием Personally Controlled Electronic Health Record («Личный контроль
электронных медицинских записей»). К системе подключено подавляющее
количество государственных и частных медицинских организаций.
В настоящее время федеральное правительство стремится увеличить
количество пользователей. Так, в сентябре был представлен законопроект о
постепенном переходе к полностью автоматизированной системе
электронного здравоохранения: усовершенствуются электронные профили
Зарубіжний досвід
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пациентов, станет проще обмен информацией между клиниками, обновятся
программы ведения учетных записей.
На развитие программы правительством было выделено 11.5 миллиардов
австралийских долларов (2.5 миллиона австралийцев пользуются
возможностями
электронного
здравоохранения
//
http://open.gov.ru/events/5514207. – 2015. – 10.12).

В январе-ноябре 2015 года посредством портала «Электронное
правительство» в базе данных IMEI-кодов было зарегистрировано
свыше 501 тысячи мобильных устройств.
По
данным
Информационно-вычислительного
центра
(ИВЦ)
Министерства связи и высоких технологий Азербайджана, общее число
зарегистрированных посредством портала е-правительства IMEI-кодов
мобильных устройств достигает примерно 668 тысяч.
Регистрация мобильных устройств доступна также на Главпочтамте
«Azerpoct». Система регистрации начала действовать в Азербайджане с
первого мая 2013 года, и общее число устройств, прошедших регистрацию в
базе данных, превышает 14 миллионов.
Регистрация устройств осуществляется в течение 24 часов. Кроме того,
на портале е-правительства доступна услуга проверки IMEI-кода, что
упрощает возможность проверки в случае, если устройство приобретается за
пределами страны.
Мобильные устройства, ввозимые на территорию республики для
частного использования (в сетях операторов мобильной связи
Азербайджана), необходимо зарегистрировать в течение 30 дней. Эти
правила не относятся к туристам и гостям, прибывающим в Азербайджан,
мобильные телефоны которых обслуживаются в роуминге (Гусейн Велиев
Свыше полумиллиона IMEI-кодов в Азербайджане зарегистрировано в еформе // http://www.trend.az/business/it/2467994.html. – 2015. – 10.12).
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило
подписание кредитного соглашения с Международным банком
реконструкции и развития «Третья программа модернизации
государственного сектора».
В рамках программы Армении будет предоставлен кредит в $21 млн. на
улучшение доступности служб электронного управления и общественных
финансовых отчетов.
Кредит будет предоставлен сроком на 25 лет, с 14,5-летним льготным
периодом и по ставке в 6 %.
Основная сумма будет выплачиваться квартальными выплатами (МБРР
предоставит Армении кредит в $21 млн. на улучшение доступности
служб
электронного
управления
//
http://www.arka.am/ru/news/economy/mbrr_predostavit_armenii_kredit_v_21_m
ln_na_uluchshenie_dostupnosti_sluzhb_elektronnogo_upravleniya. – 2015. –
10.12).
Зарубіжний досвід

40

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

1 – 15 грудня 2015 року

<
20-28 лютого
2015

Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал Закон об
электронном правительстве, юридически оформив развитие комплекса
электронных государственных услуг в стране. Проект осуществляется при
поддержке ПРООН и в тесном сотрудничестве с Южной Кореей.
Ранее, парламент одобрил закон в сжатые сроки – 12 ноября он прошел
первое чтение, 18 ноября был принят нижней палатой, а 3 декабря – одобрен
Сенатом. Задача документа – определить направления внедрения системы в
деятельность госорганов, повысить их эффективность и прозрачность,
создать условия равного доступа к электронным госуслугам для всех типов
заявителей и оптимизировать бюрократические процедуры при работе с
гражданами и бизнесом.
Кроме того, нормы закона призваны помочь бизнесу выйти в сегмент
электронной коммерции, осуществлять сбыт и закупка через интернет, а
для рядовых граждан – внедрить автоматизированные системы учета,
контроля и оплаты коммунальных услуг. В задачи электронного
правительства включено развитие систем безналичных электронных
платежей и перевод других операций банковско-финансовой сферы в
электронный формат.
Закон определяет электронное правительство как «совокупность
организационных мер и технических средств, обеспечивающих
осуществление деятельности гос органов и иных организаций по оказанию
государственных услуг физическим и юридическим лицам путем применения
информационно-коммуникационных технологий».
Его инфраструктура будет включать центральные базы данных, систему
межведомственного электронного взаимодействия, информационные
ресурсы госорганов, Центр обработки данных и межведомственную сеть
передачи данных, а также уже работающий Единый портал интерактивных
госуслуг.
Закон вступит в силу через шесть месяцев. За это время должны быть
разработаны единые регламенты и стандарты электронных госуслуг, а также
внедрены единые идентификаторы e-government – уникальные коды,
присваиваемые физическим и юридическим лицам, недвижимости и
объектам.
Проект закона широко обсуждался в экспертной среде с привлечением
зарубежных специалистов. Развитию электронного правительства и
открытых данных в Узбекистане оказывают содействие, главным образом,
Программа развития ООН (ПРООН) и, частично, USAID, позиционируя
технологии электронного правительства как важный шаг к формированию
благоприятной деловой среды.
В качестве модели выбрана южнокорейская система e-government, хотя
обмен опытом идет и с другими государствами – так, в ноябре
представители узбекских судебных органов, Министерства юстиции и
Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций
находились с учебно-ознакомительным визитом в Эстонии, другом мировом
Зарубіжний досвід
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лидере по внедрению ИКТ в работу государственных органов. Однако,
приоритет в стратегическом партнерстве, которое выстраивалось уже на
протяжении нескольких лет, отдан Южной Корее. Для этого 1 декабря т.г. в
городе Тэгу (Республика Корея) в головном офисе корейского
Национального агентства по информационному обществу (NIA) был
подписан Меморандум о взаимопонимании в области развития платформы
системы «Электронное правительство».
Нелли Каримова, руководитель пресс-службы Центра по развитию
системы электронного правительства, развитие системы e-government в
Узбекистане:
«Узбекистан
развивает
электронное
правительство
не
для
соперничества с кем-либо, не для получения рейтинговых позиций, а в
интересах населения и субъектов предпринимательства. Узбекистан имеет
свою, основанную на международных требованиях и опыте, стратегию и
позицию по развитию электронного правительства», подчеркивает Каримова
(В Узбекистане создана правовая база для электронного правительства //
http://digital.report/v-uzbekistane-sozdana-pravovaya-baza-dlya-elektronnogopravitelstva. – 2015. – 10.12).

За 10 месяцев 2015 года из 582 301 искового заявления, поданного в
суды Казахстана, 234 192 – то есть 40,2 % были отправлены онлайн, с
помощью сервиса подачи исковых заявлений в форме электронного
документа «Судебный кабинет».
После внедрения сервиса летом 2014 года граждане столкнулись с рядом
вопросов,
касающихся
подлинности
электронного
документа,
подтверждающего факт оплаты госпошлины. Для их решения были
выработаны правила взаимодействия банков с платежным шлюзом
электронного правительства (ПШЭП), внесены изменения в отдельные
законы Казахстана.
В самом сервисе «Судебный кабинет» можно определить размер
госпошлины с помощью онлайн-калькулятора. Также на сайте судебных
органов sud.gov.kz имеется информация о ставках госпошлины в судах,
отмечает издание.
Реализация возможности подачи заявлений (и т.п.) в электронном виде
является одним из факторов, влияющих на позицию страны в авторитетном
рейтинге Всемирного банка Doing Business, который оценивает государства с
точки зрения простоты ведения бизнеса (Вика Рябова Более 40 % исковых
заявлений в Казахстане в 2015 году подано в электронном виде // http://drussia.ru/bolee-40-iskovyx-zayavlenij-v-kazaxstane-v-2015-godu-podano-velektronnom-vide.html. – 2015. –09.12).
Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана
планирует интегрировать на портал «Электронное правительство»
(«www.e-gov.az») услугу по таможенному декларированию товаров.
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Вопрос интеграции этой услуги на портал www.e-gov.az и использование
электронной подписи при оформлении деклараций обсуждался в ходе
встречи представителей ГТК и Информационно-вычислительного центра
МСВТ.
Стороны обсудили все детали использования е-подписи для
подтверждения владельца товара при оформлении электронной декларации и
технические условия, необходимые для оказания этого сервиса через портал
www.e-gov.az (Н.Аббасова ГТК Азербайджана планирует внедрить на
портале «Электронное правительство» услугу по таможенному
декларированию товаров // http://interfax.az/view/659134. – 2015. – 09.12).

Правительство Южной Кореи намерено активно использовать
высокоскоростной доступ в Интернет и широкое LTE-покрытие в стране
для обеспечения повсеместной доступности сервисов электронного
правительства – к 2017 году более 60 % госуслуг должны быть
перенесены в облако.
По плану, к концу 2015 года в облака переедут порядка 400 услуг, и еще
350 – до конца 2016. Это должно улучшить процесс актуализации сервисов и
повысить качество предоставления услуг населению, считают в профильном
министерстве страны (Вика Рябова Южная Корея собирается перевести
60 % электронного правительства в облако к 2017 году // http://drussia.ru/yuzhnaya-koreya-sobiraetsya-perevesti-60-elektronnogo-pravitelstva-voblako-k-2017-godu.html. – 2015. –04.12).
На площадке Министерства экономики Киргизской Республики
была проведена встреча с представителями Всемирного Банка по
вопросам внедрения электронного управления.
На данной встрече был обсужден проект Всемерного Банка
«Региональный проект по развитию оптоволоконных сетей в Центральной
Азии (CARFON)», направленный на реализацию регионального,
трансграничного подхода для повышения качества широкополосного доступа
в Интернет в странах Центральной Азии посредством стимулирования
частных инвестиций в инфраструктуру и модернизации государственного
регулирования.
Предполагается, что проект CARFON будет охватывать мероприятия по
модернизации сектора телекоммуникаций, развития инфраструктуры доступа
в Интернет и стимулирования использования ИКТ благодаря внедрению
услуг электронного правительства, инфраструктуры облачных вычислений,
развитию ИТ-отрасли и навыков в сфере ИКТ.
Конечной целью проекта CARFON является предоставление надежных и
доступных интернет-услуг для граждан в регионе, интеграции малых и
средних предприятий в региональную и глобальную цифровую экономику,
стимулировании инноваций в предоставлении услуг государственного и
частного секторов (В Минэкономики КР обсудили вопросы внедрения
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электронного управления с представителями Всемирного банка //
http://www.kabar.kg/economics/full/99680. – 2015. –04.12).

Игорь Ледник, белорусский правозащитник:
2 декабря в Брюсселе прошло 14-е многостороннее министерское
совещание ПЛАТФОРМЫ 2 «Экономическая интеграция и сближение с
политическими курсами ЕС» Восточного партнерства.
Тон данной встрече задала Новая Европейская политика соседства,
которая была представлена Еврокомиссией 18 ноября т.г. Новая ЕПС требует
наличия и нового подхода – повторного определения приоритетов и
внедрения новых способов работы.
На встрече были представлены итоги создания 18-19 ноября HDMпанели и принятые ею мероприятия по реализации направлений,
которые утверждены Совместной Декларацией по цифровой экономике
стран ЕС и ВП. В раздел «Электронное правительство» вошло предложение
гражданского общества, которым ставится цель присоединения стран ВП к
Европейской Декларации по электронному правительству (программа
eUnion).
Сейчас ведется работа по определению набора целей и целевых групп
Бизнес-форума для обеспечения его «устойчивости и добавленной стоимости
бизнеса в регионе Восточного партнерства и за его пределами».
Как участник HDM-панели от Форума гражданского общества ВП, я
предложил организовать Бизнес-форум ВП постоянно действующим в целях
продвижения лучших практик электронного бизнеса. Это запустило бы
процесс приближения нормативно-правовой базы к европейским стандартам
и выстраивания необходимых бизнесу информационных систем с
привлечением
инвестиций
на
условиях
государственно-частного
партнерства. А самое главное – это стало бы залогом реформы институтов
плана и диктатуры на институты рынка и демократии.
В Новой ЕПС введено понятие «экономическая дипломатия».
Присутствующим на встрече я предложил поднять рекомендации
Еврокомиссии, которые готовились 5-6 мая 2009 года в Праге на
конференции «Восточное партнерство: на пути к Форуму гражданского
общества». Моя рекомендация Еврокомиссии: «Дальнейшие улучшения
потребуют более глубокой вовлеченности европейских компаний,
работающих в странах-партнерах, с целью поделиться лучшим опытом и
выученными уроками и принять ответственный подход к бизнес климату в
странах Восточного партнерства». К сожалению, Еврокомиссия в ВП сделала
ставку на админресурс, что логично привело к поиску новых методов
интеграции с упором на бизнес и ГО (Игорь Ледник 2 декабря в Брюсселе
прошло 14-е многостороннее министерское совещание ПЛАТФОРМЫ 2
«Экономическая интеграция и сближение с политическими курсами ЕС»
Восточного партнерства // http://politikan.com.ua/2/0/0/170288.htm. – 2015.
– 04.12).
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Все больше общественных заведений в Гонконге предоставляют
бесплатный доступ к своим сетям Wi-Fi.
Туристы и местные жители теперь могут пользоваться доступом в
интернет с 12 000 точек по всему городу, что означает увеличение их числа
более чем в два раза с августа 2014 года.
Свободное подключение к Wi-Fi предоставляется в гонконгских
аэропортах, учебных и медицинских учреждениях, кафе и ресторанах,
торговых центрах, научных парках. Доступ предоставляет как правительство
Гонконга, так и сами учреждения по предоставленной властями схеме.
Точки доступа обозначены знаком Wi-Fi.HK и предоставляют
возможность бесплатного пользования интернетом как минимум в течение 30
минут. Беспроводной интернет служит не только для развлечения: местное
правительство отмечает увеличение запросов на оказание государственных
услуг в режиме он-лайн (В Гонконге расширился доступ к городской сети
Wi-Fi // http://open.gov.ru/events/5514215. – 2015. – 02.12).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Білоусов О. Криза традиційної моделі представницького правління в
постіндустріальному суспільстві та шляхи її подолання / Олександр Білоусов
// Науковий вісник Одеського національного економічного університету. –
Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 9 (229). – С.194–198.
Розглянуто концепція електронне урядування як одного з інструментів розвитку
інформаційного суспільства, впровадження якого сприятиме створенню умов для
відкритого і прозорого ержавного управління Обґрунтовано, що держави, які знаходяться
на різних стадіях розвитку електронного уряду, можуть застосовувати різні моделі
електронного уряду в залежності від своїх запитів і потреб з метою створення
електронному уряду для розвитку і зміцнення інституційної згуртованості, інтеграції
управління та сфери послуг. Адже, прийняття та реалізація такої стратегії – це виконання
міжнародних зобов’язань України за результатами роботи Всесвітніх самітів з питань
інформаційного суспільства, можливість для України стати рівноправним членом
глобального інформаційного суспільства.

Козинец Н. В. Эволюция правового регулирования трансграничной
электронной торговли в законодательстве США / Н. В. Козинец //
Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 9. – С.195–202. Статья
посвящена зарождению электронной коммерции как способа реализации большого
спектра коммерческих отношений в дистанционном формате именно в общественных
отношениях и законодательстве США. Законодательство США выбрано в качестве
объекта исследования как прогрессивное правовое поле отношений, возникающих в сети
Интернет, в виду того, что сама сеть Интернет зародилась именно в этой стране. В работе
рассматриваются основные вехи развития электронных способов торговли и реализации
коммерческих отношений в целом. В статье исследуется основные нормативные акты
США рубежа XX и XXI в., регулирующие различные аспекты электронной торговли.
Особое внимание уделяется Основам глобальной электронной коммерции 1997 г. как
документу, недооцененному в российской юридической доктрине. Автором делается
вывод о второстепенной роли государства в регулировании электронной торговли в США.
Отмечается, что основной задачей Правительства США, согласно рассмотренным
нормативным актам, является лишь обеспечение безопасной среды для свободной
реализации электронной коммерции. Особое внимание в статье уделяется анализу
экстратерриториальных положений законодательства США в сфере электронной
торговли.

Сухонос В. В. Електронне урядування як антибюрократична державна
технологія: теоретико-правова характеристика / В. В. Сухонос // Проблеми
законності. – 2015. – № 130. – С. 35–44. У статті аналізується співвідношення
категорій «бюрократія» і «бюрократизм». Зокрема, бюрократизм розглядається як
гіпертрофовані риси бюрократії, що зводять нанівець її переваги. Автор доводить ідею
про те, що бюрократія за самою своєю суттю є неспроможною до організа- ції будь-якого
розвитку. Як протидія бюрократизму розглядається електронне урядування.

Шелудько Г. І. Електронне голосування як різновид виборчих
інформаційно-комунікативних технологій: зарубіжний та вітчизняний досвід
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[Електронний ресурс] / Ганна Ігорівна Шелудько // Recent Studies of Social
Sciences. – 2015. – Режим доступу: https://zenodo.org/record/18081/files/158_scheludko-5.pdf. – Назва з екрана. Електронне голосування розглядається в

контексті інформаційно- комунікативних технологій, що застосовуються під час
виборчого процесу. Аналізується зарубіжний досвід впровадження технологій e-voting та
перспективи його запозичення для використання в Україні. Окреслено основні переваги та
недоліки систем електронного голосування.

Янчев А. В. Електронний документообіг у системі оподаткування /
Андрій Володимирович Янчев // Вісник Житомирського державного
технологічного університету. Серія: економічні науки. – 2015. – № 1 (71). –
С.299–304. Міжнародні економічні стандарти обумовлюють необхідність впровадження
системи електронного документообігу та поступове наближення української моделі
оподаткування до структури сучасного оподаткування ЄС, посилення і зміцнення
співробітництва, спрямованого на удосконалення і розвиток податкової системи та
податкових органів України. Доведено, що застосовування системи електронного
оподаткування можливе лише після вирішення низки проблемних питань, зокрема,
відсутність спільних форматів ЕЦП, наявність різних сертифікаційних центрів,
інтерфейсну недосконалість діючих програмних продуктів, необхідність захищеності
архівування електронних документів контролюючими органами. Досліджено місце
податкового обліку в інформаційній системі управління підприємством; розкрито
методологічні засади організації документообігу операцій з оподаткування результатів
діяльності підприємства та розроблено рекомендації з гармонізації податкового та
фінансового обліку в Україні в системі електронного документообігу. Поступовий перехід
системи адміністрування податків на технології електронного врядування дозволяє
стверджувати, що питання запровадження системи електронного документообігу вже не є
справою окремих суб’єктів господарювання, а відноситься до низки пріоритетів держави,
що актуалізує необхідність розробки методологічних та організаційних засад
електронного документообігу в сфері оподаткування. В роботі запропоновано модель
електронного документування, яка враховує процедуру автентифікації платника податку в
глобальній системі електронного уряду, вдосконалює форми облікових регістрів та
податкової звітності, дозволяє забезпечити складання повної і правдивої звітності без
додаткових витрат на утримання персоналу, підвищує якість інформаційних потоків з
електронного документування податкових розрахунків.
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Додаток
КОНЦЕПЦІЯ
створення Національного контактного центру1
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Концепція
Розвиток демократичних процесів в Україні, реформування системи
державного управління на основі європейських принципів належного
урядування потребують налагодження постійного зв’язку між органами
державної влади і громадянами для оперативного задоволення суспільних
потреб, захисту законних прав та інтересів громадян.
У свою чергу звернення громадян є одним з механізмів взаємодії між
органами державної влади та громадянами, що дає можливість удосконалити
систему державного управління та організацію роботи органів державної
влади.
Водночас непоодинокими є випадки надання органами державної влади
формальних відповідей на звернення громадян, пересилання звернень іншим
органам державної влади, що продовжує строк їх розгляду та вирішення
порушених питань.
Після прийняття у липні 2015 р. Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та
електронної петиції» громадяни мають можливість звертатися до органів
державної влади за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені
контактні центри, телефонні «гарячі лінії» (далі – телефонне звернення), а
також з використанням Інтернету та засобів електронного зв’язку (далі –
електронне звернення).
Переважна більшість органів державної влади до прийняття зазначеного
Закону України не здійснювала розгляд телефонних та електронних звернень
громадян. У зв’язку з цим налагодження відповідної роботи органами
державної влади потребує створення технічних можливостей, збільшення
штатної чисельності структурних підрозділів з питань роботи із зверненнями
громадян, фінансового забезпечення.
Результати аналізу динаміки надходження телефонних та електронних
звернень на урядову «гарячу лінію», що діє з 2009 року та роботу якої
забезпечує державна установа «Урядовий контактний центр» (далі –
Урядовий контактний центр), свідчать про постійне зростання кількості
звернень. Так за десять місяців 2015 року Урядовим контактним центром
зареєстровано 1386733 звернення, що на 32 відсотки більше, ніж за 2014 рік.

1

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1269-2015- %D1 %80.
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Аналіз причин виникнення проблеми
Основними причинами виникнення проблеми, пов’язаної з необхідністю
удосконалення роботи із зверненнями громадян, зокрема телефонними та
електронними, є:
розширення правової бази з питань звернень громадян, що передбачає
створення в органах державної влади відповідних інструментів для подання
звернень за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
відсутність єдиних стандартів приймання, опрацювання і реагування на
телефонні та електронні звернення громадян;
відсутність сучасного технічного та програмного забезпечення для
спрощення процедури подання звернень;
обмеженість людських і фінансових ресурсів в органах державної влади
та необхідність їх збільшення у зв’язку із зростанням кількості звернень,
зокрема телефонних та електронних;
недостатній рівень взаємодії у системі органів державної влади, зокрема
у разі необхідності переадресування звернення іншому органу або спільного
вирішення питання декількома виконавцями, що уповільнює реагування на
звернення і не дає змоги оперативно вирішувати суспільно важливі питання,
а також задовольняти нагальні потреби громадян;
відсутність належної взаємодії Урядового контактного центру з
державними органами та органами місцевого самоврядування, які не
належать до системи органів виконавчої влади.
Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є створення організаційних умов для удосконалення
роботи органів державної влади із зверненнями громадян, зокрема
телефонними та електронними, для забезпечення їх оперативного розгляду та
вирішення порушених в них питань шляхом:
утворення на базі Урядового контактного центру Національного
контактного центру як «єдиного вікна» для подання телефонних та
електронних звернень громадян до органів державної влади (Президента
України, Верховної Ради України (крім народних депутатів України),
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої
влади, державних колегіальних органів);
надання фахівцями Національного контактного центру консультацій з
актуальних питань державної політики;
забезпечення маршрутизації звернень до органів, що уповноважені
вирішувати порушені у зверненнях питання, у тому числі територіальних
органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, правоохоронних органів, Національного банку тощо;
виявлення за результатами аналізу звернень проблемних питань та
прийняття рішень для їх вирішення;
забезпечення моніторингу та контролю результатів розгляду питань як
шляхом проведення аналізу відповідей на звернення, так і через прямий
контакт із заявником.
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Реалізація Концепції розрахована на 2016-2017 роки.

Шляхи і способи розв’язання проблеми
Створення на базі Урядового контактного центру Національного
контактного центру та забезпечення його функціонування, зокрема
потребуватиме:
внесення змін до Закону України «Про звернення громадян», зокрема
щодо надання права на приймання телефонного звернення шляхом запису
(реєстрації) його посадовою особою чи уповноваженим працівником
контактного центру, а також щодо надання Національному контактному
центру повноважень стосовно приймання телефонних та електронних
звернень, адресованих до органів державної влади, та надсилання їх
відповідним органам для розгляду і надання відповіді заявникам, а також до
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Урядового
контактного центру;
проведення аналізу існуючих в органах державної влади систем для
подання електронних звернень громадян;
розроблення програмного забезпечення Національного контактного
центру для ведення автоматизованої бази даних звернень, адресованих до
органів державної влади, що передбачатиме:
- приймання телефонних звернень, адресованих до органів державної
влади, за єдиним багатоканальним номером;
- приймання електронних звернень, адресованих до органів державної
влади, через веб-сервіс Національного контактного центру, мобільні додатки
за уніфікованою електронною формою для оформлення звернень;
- надсилання електронних звернень для розгляду органам державної
влади, правоохоронним та іншим державним органам, органам місцевого
самоврядування, що уповноважені вирішувати порушені у них питання,
через модуль автоматизованої маршрутизації звернень;
- забезпечення доступу органів державної влади та органів місцевого
самоврядування до звернень, що їм адресовані;
створення
автоматизованої
інтерактивної
консультаційної
та
інформаційної бази з актуальних питань державної політики, що
розміщується на веб-сайті Національного контактного центру та
систематично оновлюється за рахунок матеріалів, підготовлених державними
органами відповідно до компетенції;
розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади посилання
на веб-сервіс Національного контактного центру для надсилання
електронних звернень органам державної влади;
збільшення штатної чисельності Урядового контактного центру;
розширення робочих площ Урядового контактного центру з
урахуванням санітарних норм та їх облаштування.
Водночас утворення Національного контактного центру не передбачає
ліквідацію контактних центрів та «гарячих ліній», що діють в органах
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державної влади (ДФС, Пенсійний фонд України тощо) для надання
консультаційних послуг заявникам.

Етапи реалізації Концепції
Реалізація Концепції здійснюється у три етапи.
На першому етапі (2016 рік) передбачається:
створити Національний контактний центр на базі Урядового
контактного центру;
розробити проекти актів законодавства щодо врегулювання основних
засад функціонування Національного контактного центру та його взаємодії з
громадянами,
органами
державної
влади,
органами
місцевого
самоврядування;
розробити технічне завдання щодо створення програмного забезпечення
Національного контактного центру для ведення автоматизованої бази даних
звернень;
створити програмне забезпечення Національного контактного центру
для ведення автоматизованої бази даних звернень;
забезпечити прийом телефонних звернень громадян, адресованих
Президентові України, Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів
України, центральним та місцевим органам виконавчої влади, державним
колегіальним органам, та електронних звернень громадян, адресованих
Президентові України, Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів
України, з їх подальшою маршрутизацією відповідно до компетенції
зазначеним органам, а також правоохоронним органам, Національному
банку.
На другому етапі (перше півріччя 2017 року) передбачається:
розширити перелік органів, приймання адресованих яким електронних
звернень здійснює Національний контактний центр, включивши до нього
центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи, і перелік
органів, яким здійснюється маршрутизація телефонних та електронних
звернень, включивши до нього територіальні органи центральних органів
виконавчої влади;
створити автоматизовану інтерактивну консультаційну та інформаційну
базу з актуальних питань державної політики для розміщення на веб-сайті
Національного контактного центру.
На третьому етапі (друге півріччя 2017 року) передбачається:
розширити перелік органів, приймання адресованих яким електронних
звернень здійснює Національний контактний центр, включивши до нього
місцеві органи виконавчої влади, та перелік органів, яким здійснюється
маршрутизація телефонних та електронних звернень, включивши до нього
органи місцевого самоврядування.
Очікувані результати
Реалізація Концепції дасть змогу:
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забезпечити створення можливості для громадян звертатися до органів
державної влади за принципом «єдиного вікна» та отримувати відповідь від
органу, уповноваженого вирішувати порушені питання;
забезпечити оперативність реагування на проблемні питання, порушені
у телефонних та електронних зверненнях громадян, скоротити строки з
моменту надходження звернення до моменту вирішення порушених у ньому
питань;
оптимізувати бюджетні витрати, заощадити державні кошти за рахунок
утворення Національного контактного центру на базі Урядового контактного
центру, зменшити видатки на роботу із зверненнями громадян в органах
державної влади;
підвищити ефективність державного управління, якість рішень з
найважливіших питань державного і суспільного життя з урахуванням думки
громадськості, а також роботи органів державної влади;
комплексно вирішувати проблемні питання, з якими громадяни
звертаються до органів державної влади;
прогнозувати виникнення проблемних питань, що можуть спричинити
соціальну напругу загалом у суспільстві, а також в окремих регіонах,
областях;
підвищити рівень довіри громадян до органів державної влади.
Обсяг фінансових, матеріально-технічних ресурсів
Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету та грантів міжнародних організацій, а
також інших не заборонених законодавством джерел.
Обсяги видатків на виконання заходів уточнюються щороку з
урахуванням можливостей державного бюджету та конкретизації завдань за
підсумками виконання у попередні роки.
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