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Анонс
16 лютого 2016 р. (Київ)
Круглий стіл «Цифрові технології сучасної держави»
Дата та місце проведення: 16 лютого 2016 року, м. Київ, будівля
комітетів ВРУ
Організатори: ГО «ІТ Альянс», журнал «Карт Бланш» та компанія
«Фінансова студія».
Планується обговорення гострих питань:
1. Розвиток цифрової держави.
– Поточний стан законодавства України і що необхідно змінити для
успішного надання державних послуг у цифровому форматі.
– Світові тренди цифрових рішень для держави.
– Цифрові рішення для централізованого і місцевого рівнів: державні
реєстри, митниця, податкова, дозвільна система, соціальні програми, виборчі
технології, інше. Стан справ у реалізованих проектах.
– Інвестиційні можливості, державно-приватне партнерство для
реалізації цифрових рішень.
– Які завдання і проблеми місцевої влади можна вирішити за допомогою
цифрових рішень.
2. Тенденції та перспективи цифрових технологій для фінансового
сектору.
– Сучасний цифровий банк: автоматизація та оптимізація бізнеспроцесів.
– Хмарні технології та Big Data. Сховище, обробка, транспорт данних,
цифрові аплікації.
– Дистанційні фінансові технології.
– Безпека електронних операцій.
– Новини Банк – ID.
– Інноваційні платіжні технології.
– Аутсорсінг в банку.
3. R&D (Research and Development).
– Роль R&D департаментів ІТ-компаній у розробці інноваційних
продуктів/послуг для фінансової та промислової галузі.
– Кооперація науки і бізнесу: B2S – S2B.
4. Цифровізація бізнесу.
– Рішення для контролю якості надання послуг мобільних операторів.
– Оцінка роботи цифрових аплікацій.
– Індекс споживчої лояльності абонентів.
– Панельна дискусія.
Запрошені до участі в дискусіях: представники виконавчої і
законодавчої влади, інші державні органи і служби, державні підприємства,
регулятори, АПУ, незалежні українські і зарубіжні експерти, інвестиційні
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фонди, фінансові установи, представники приватного бізнесу, постачальники
IT-рішень, мобільні оператори, консалтингові компанії, платіжні системи
(http://www.it-alliance.org.ua/index.php/ru/meropriyatiya).

19–20 лютого 2016 р. (Харків)
Семінар «Інформаційна безпека, як частина національної безпеки у
Східній Європі».
НДІ
правознавства
Національного
юридичного
університету
ім. Я. Мудрого за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду запрошує
Вас взяти участь у семінарі «Інформаційна безпека як частина національної
безпеки у Східній Європі».
Співорганізатор: ГО «ІТ Альянс»
Дата та місце проведення: м. Харків, вул. Пушкінська, 77, 19-20 лютого
2016 р.
Мета заходу: разом із фахівцями галузі інформаційної безпеки з числа
представників державних органів, в тому числі зі Сходу України, а також
представників наукових установ, обмінятись досвідом щодо виявлення
механізмів та алгоритмів численних та різносторонніх загроз у сфері
інформаційного протистояння, з яким Україна зіткнулась в реаліях
сьогодення, а також вироблення стратегії та тактики ефективної боротьби із
пропагандою на шкоду міжнародному престижу України як всередині, так і
ззовні нашої держави.
Робота семінару організується в чотирьох панелях:
Панель 1. Проблеми інформаційної безпеки Східної Європи / політичний
контекст
Панель 2. Стратегія інформаційної безпеки / національний контекст
Панель 3. Засади інформаційної безпеки / міжнародно-правовий
контекст
Панель 4. Стратегія кібербезпеки Україні та кібербезпеки Европеського
союзу / аспекти: державне управління, наука та освіта, технології та бізнес
В рамках четвертої панелі будуть розглядатися такі дискусійні питання:
Модератор: проф. Олександр Потій, д.т.н. професор Харківського
національного університету імені Василя Каразіна.
– «Про тлумачення і визначення поняття кібербезпека»- Олександр
Баранов д.ю.н., НДІІП НАПрН України, консультант Комітету ВРУ з питань
інформатизації та зв’язку;
– «Основні напрямки діяльності кіберполіції: регіональні аспекти»Валерій Береза, підполковник поліції, Начальник Слобожанського
управління кіберполіціі Департаменту кіберполіціі Національної поліції
України;
– «Державне управління кібербезпекою: досвід закордонних країн та
України» – Олександр Корнейко, к.т.н., професор кафедри кібербезпеки та
застосування інформаційних систем та технологій Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут», Президент ГО
«Українська академія кібербезпеки»;
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– «Державно-управлінькі аспекти забезпечення кібербезпеки у
сучасному інформаційному суспільстві»- В’ячеслав Дзюндзюк, д.н. з держ.
управління, завідувач кафедри політології та філософії національної академії
державного управління при Президентові України, Харківський регіональний
інститут держаного управління.
Дискусія за участю: Іван Горбенко, д.т.н., професор кафедри безпеки
інформаційних систем та технологій ХНУ ім. Каразіна, В’ячеслав Харченко,
д.т.н. завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного
аерокосмічного університету ім. М. Жуковського, Геннадій Расомахін, д.т.н.,
завідувач кафедри безпеки інформаційних систем та технологій Харківського
національного університету ім. В. Каразіна.
Запрошені доповідачі та учасники панельних дискусій від європейських
та державних органів влади: Марк Демесмейкер (Бельгія) – член Комітету
іноземних справ, представник делегації Європарламенту в Україні; Дюсан
Фішер , Словацька асоціація іноземної політики; Марія Авдєєва, радник НДІ
Правознавства НЮУ ім. Я.Мудрого з міжнародних зв’язків; Андрас Рач,
Фінський інститут міждународних справ; Представники РНБО; Валерій
Береза, підполковник поліції, Начальник Слобожанського управління
кіберполіціі Департаменту кіберполіціі Національної поліції України; Джем
Кріз, Чехія.
Від академічної спільноти: Олександр Баранов, д.ю.н., НДІІП НАПрН
України, консультант Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку;
проф. Иван Горбенко, д.т.н., професор кафедри Безпеки інформаційних
систем та технологій ХНУ ім. Каразіна., Харків; проф. Вячеслав
Дзюндзюк,д.н. з держ. управління, завідувач кафедри політології та філософії
національної академії державного управління при Президентові України,
Харківський регіональний інститут держаного управління; проф. Олександр
Корнейко, К.т.н., професор кафедри киберзахисту, м. Київ; проф.Олександр
Потій, д.т.н. професор Харківського національного університету ім. В
Каразіна; проф. Вячеслав Харченко, д.т.н. завідувач кафедри компбтерних
систем та мереж Національного аерокосмічного університету ім.. М.
Жуковстого, Харків (http://www.it-alliance.org.ua/index.php/ru/novosti/57seminar-informatsijna-bezpeka-yak-chastina-natsionalnoji-bezpeki-u-skhidnijevropi).

25–28 апреля 2016 г. (Гармиш-Партенкирхен, Бавария, Германия)
Десятый международный форум «Партнерство государства, бизнеса
и
гражданского
общества
при
обеспечении
международной
информационной безопасности».
Международный исследовательский консорциум информационной
безопасности приглашает участников на Десятый международный форум
«Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при
обеспечении международной информационной безопасности»
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Цели проведения: выявление общих подходов и позиций экспертного
сообщества по следующим актуальным проблемам международной
информационной безопасности:
– Предложения в проект Кодекса ответственного поведения государств в
информационном пространстве.
– Толкование основных понятий, принципов и норм Женевских
конвенций применительно к киберпространству.
– Механизмы и инструменты частно-государственного партнерства в
области обеспечения информационной безопасности критически важных
объектов.
– Меры противодействия Интернет-рекрутингу и Интернет-пропаганде
экстремизма и терроризма.
– Проблемы нераспространения кибероружия и уменьшения опасности
его использования.
Со-председатели Программного комитета:
Валерий В. Ященко – заместитель директора Института проблем
информационной безопасности МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская
Федерация;
Сандро Гайкен – директор Института цифрового общества Европейской
школы
менеджмента
и
технологий,
Берлин,
Германия
(https://digital.report/garmish-2016).

22–24 июня 2016 г. (Санкт-Петербург)
Конференция «Интернет и современное общество» (Internet and
Modern Society – IMS).
Основные цели объединенной научной программы: развитие
междисциплинарных
исследований
информационных
технологий,
электронных библиотек, методов и технологий интеграции электронных
коллекций; взаимодействия информационных ресурсов и формирования
электронного документного пространства научных исследований и
инноваций. В рамках конференции запланировано проведение круглого стола
по тематике «Электронное правительство: управление государственными
информационными системами» (http://ims.ifmo.ru).
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Офіційна інформація
Парламент погодив питання документів, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.
Міграційна служба неодноразово відзначала, що прийняття цього
документу дозволить замінити паспорти громадян України старого
зразка на нові у формі ID-картки.
Відповідний законопроект №3224 сьогодні було прийнято за основу.
Проект передбачає наступне:
- розширити перелік заявників з метою забезпечення рівних прав
громадян України та іноземців та осіб без громадянства, які мають право на
постійне чи тимчасове проживання в Україні;
- розмежування видів документів із
імплантованим безконтактним електронним носієм та без нього;
- запровадження обов’язку оформлення паспорта громадянина України
після досягнення 14-річного віку;
- запровадження посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту і
проїзного документу особи, якій надано додатковий захист, а також картки
трудового мігранта як документа, що посвідчує особу іноземця або особу без
громадянства, які мають намір займатися підприємницькою діяльністю в
Україні, та підтверджує законні підстави для проживання в Україні.
Змінами також передбачається, що до Єдиного державного
демографічного реєстру вноситься додаткова змінна інформація про особу, а
саме – про місце проживання або перебування особи, про народження дітей,
про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені.
Окремо визначено, що до Реєстру вносять документів, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус. Міграційна служба неодноразово відзначала, що прийняття цього
документу дозволить замінити паспорти громадян України старого зразка на
нові у формі ID-картки.
До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті
громадянина України, який досягнув вісімнадцятирічного віку, вносяться
засоби електронного цифрового підпису (ВР узгодила низку питань щодо
документів, які посвідчують особу // http://zib.com.ua/ua/121294vr_uzgodila_nizku_pitan_schodo_dokumentiv_yaki_posvidchuyut_.html. – 2016.
– 28.01).
Верховна Рада не включила до порядку денного сесії законопроект
щодо скасування норми, внесеної в закон про державний бюджет на 2016
рік, згідно з якою запровадження електронного декларування доходів
чиновників переноситься на 2017 рік.
Депутати 7 разів намагалися включити відповідний законопроект
(№ 3755) до порядку денного, але він набирав максимум 206 голосів.
Офіційна інформація
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Як видно з результатів голосування, за законопроект не голосували
більше 30 депутатів від БПП, ще 29 депутатів фракції відсутні на засіданні,
від НФ не голосували 9 депутатів, ще 10 відстуні.
Водночас депутати включили до порядку денного сесії законопроект про
Державний Прапор України та законопроект про нульову декларацію.
Серед інших включено і законопроект, який стосується забезпечення
розрахунків в паливно-енергетичному комплексі щодо держпідприємства
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (Рада 7 разів
провалила включення «безвізової поправки»: не голосували більше 30
депутатів від БПП // http://www.unian.ua/politics/1246559-rada-7-razivprovalila-vklyuchennya-bezvizovoji-popravki-ne-golosuvali-bilshe-30-deputativvid-bpp.html. – 2016. – 26.01).

У понеділок, 25 січня, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у
Будинку Уряду вручив перші паспорти громадянина України у формі
ID-картки
молодим
людям,
яким
виповнилося
16
років.
Арсеній Яценюк привітав хлопців та дівчат, що вони перші в державі
отримують паспорти нового зразка.
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
«Це не паспорти колишнього радянського стилю – книжечки з
вклеєними фотокартками, а новий паспорт у вигляді ідентифікаційної картки
з чипом, на який можна внести будь-яку ідентифікаційну інформацію».
«Україна переходить на нові рейки як ідентифікації громадянина, так і
формування нових баз даних».
ID-картки потрібні також, аби в майбутньому біометричний паспорт, за
яким українські громадяни будуть їздити без віз до країн-членів
Європейського Союзу, видавався дуже швидко. Нові паспорти, за його
словами, «повністю підпадають під стандарти ідентифікації, визначені в
Європейському Союзі».
«Це наша велика програма, щоби зробити Україну частиною
європейського простору і Європейського Союзу».
До ID-картки, крім основних даних, можуть бути приєднані, зокрема,
дані про соціальні виплати, дані платника податків: «Тобто буде єдиний
документ. Не сто довідок – один-єдиний документ, яким ви можете
ідентифікувати себе і отримувати послуги від держави, в тому числі через
Інтернет».
У період з 11 по 25 січня до органів ДМС подано понад 8 тисяч
документів на оформлення паспортів громадянина України у формі картки
(Арсеній Яценюк вручив ID-картки громадянам, які отримують свій
перший
паспорт
//
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248784693&cat_id=24
4274130. – 2016. – 25.01).
Реформа адміністративних послуг в Україні набирає обертів,
попереду – скорочення кількості послуг, децентралізація та підвищення
Офіційна інформація
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якості надання, інформує прес-служба Мінекономрозвитку. Про
це у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України розповіли
ключовим гравцям у сфері надання адмінпослуг під час презентації
державної стратегії розвитку адмінпослуг, як важливого кроку до побудови
електронного урядування.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія
Клименко:
«Ми, як державний орган, який визначає курс у сфері надання
адмінпослуг, хочемо будувати політику, яка не відірвана від реального
життя, а враховує процеси децентралізації та електронізації послуг. Для нас
важливо гармонізувати зусилля та виступити з вами спільним фронтом, щоб
не було так, як у вислові: де два українці, там три гетьмани». Перед
глобальною електронізацією адмінпослуг необхідно суттєво зменшити їхню
кількість та спростити процедуру надання. В іншому випадку інтегрування
послуг у ЦНАПи – марні зусилля та витрати.
Олександр Каменчук, начальник відділу розвитку системи надання
адміністративних послуг Мінекономрозвитку:
До кінця січня Мінекономрозвитку готується представити оновлений
реєстр адмінпослуг зі значним скороченням їхньої кількості. Реєстр налічує
160 тис. записів, тому на послуги чекає міні-гільйотина.
Олексій Вискуб, заступник голови Державного агентства з питань
електронного урядування:
«Більше 10 років назад в ЄС був випущений перелік 20 базових
електронних послуг, які мають бути доступні онлайн. І досі стан
електронного врядування вимірюють за цими показниками. Тож,
ми повністю погоджуємося зі стратегією one-stop-shop, яку втілює
Мінекономрозвитку. Також я хочу наголосити: не вірте тим, хто говорить
про швидке введення електронних послуг, бо кожна послуга – це в першу
чергу, зміна діючого порядку, бо неможливо електронізувати хаос» (У
Мінекономрозвитку розповіли про «гільйотину» для адмінпослуг //
http://expres.ua/news/2016/01/23/170094-minekonomrozvytku-rozpovilygilyotynu-adminposlug. – 2016. – 23.01).

У Держкомтелерадіо відбулося розширене засідання робочої групи з
питань забезпечення доступу до публічної інформації Координаційної
ради з питань реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий
Уряд». Участь у нараді взяли представники громадських організацій
«Український незалежний центр політичних досліджень», «Інститут медіа і
права», «Інститут масової інформації», Харківської правозахисної групи,
благодійного фонду «Громадська енергія» та ін.
Учасники засідання під головуванням першого заступника Голови
Держкомтелерадіо Богдана Червака обговорили пропозиції до плану дій з
впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в 2016-2018 рр.
у сфері надання доступу до публічної інформації та забезпечення свободи
засобів масової інформації. Представники інститутів громадянського
Офіційна інформація
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суспільства запропонували зосередити протягом двох наступних років увагу
на забезпеченні відкритого доступу до основної кадастрової інформації про
території та об’єкти природно-заповідного фонду, містобудівної
документації (у тому числі генеральних планів міст і детальних планів).
Громадськість також підтримала пропозицію Міненерговугілля щодо
підготовки та подання на розгляд Уряду проекту Закону України «Про
розкриття інформації у видобувних галузях» та пропозицію Державного
агентства з питань електронного урядування щодо підготовки та подання на
розгляд Уряду Дорожньої карти на 2016-2017 роки з розвитку відкритих
даних.
Після доопрацювання Держкомтелерадіо передасть пропозиції до Плану
дій із впровадження Ініціативи «Партнерство Відкритий Уряд» в 2016-2018
рр. у сфері надання доступу до публічної інформації та забезпечення свободи
засобів масової інформації в Кабінет Міністрів України (Держкомтелерадіо
разом з громадськістю підготував пропозиції до плану дій з впровадження
Ініціативи
«Партнерство
«Відкритий
Уряд»
//
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248779278&cat_id=24
4277212. – 2016. – 21.01).

22 міста, більше 600 електронних петицій та реальні зміни на
краще!
Саме такі перші результати роботи електронної системи місцевих
петицій e-dem.in.ua. Цікаво, що перша місцева електронна петиція була
підтримана та вирішена міською владою у м. Тернопіль і стосувалася трохи
недолугої ситуації – «Прибрати з велодоріжки МАФ».
Втім, найбільша кількість місцевих петицій стосується роботи
муніципального транспорту: оптимізація маршрутів, обладнання зупинок
тощо. Великі суперечки викликають е-петиції, що стосуються
ліквідації/перенесення стихійних ринків, а значну підтримку – е-петиції,
пов’язані з благоустроїм міста: парки, зони відпочинку тощо. Майже в
кожному місці підняті питання щодо бездомних тварин.
Місцеві електронні петиції – це значне випробування на демократичну
зрілість як для місцевих органів влади, так і для місцевих громад
(Електронна демократія в дії // http://e.gov.ua/content/elektronnademokratiya-v-diyi. – 2016. – 21.01).
Кількість наданих електронних послуг у сфері земельних відносин:
- 15 тисяч е-витягів про земельну ділянку;
- 2 тисячі е-витягів про нормативно-грошову оцінку;
- більше 400 тис. переглядів інформації про власника земельної ділянки.
Ще у 2015 році Державним агентством з питань електронного
урядування України та Державною службою України з питань геодезії,
картографії та кадастру запроваджено три найбільш популярні електронні
послуги у сфері земельних відносин: витяг з державного земельного кадастру
(липень 2015), витяг про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки та
Офіційна інформація
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доступ до інформації про власників або розпорядників земельної ділянки
(жовтень 2015) – доступні на map.land.gov.ua.
Звіт про поточні результати е-послуг:

1. Витяг з державного земельного кадастру:
- отримано 15 805 електронних заяв;
- надано 15 758 відповідей, з них: 13 532 – витягів (85,87 %), 2 226 –
відмов (14,13 %);
- кількість поданих заяв постійно збільшується від 796 у липні до 4 233 у
грудні;
- найбільшу кількість витягів надано по Київській (4 551), Одеській (1
712), Полтавській (1646), Харківській (1 571) та Дніпропетровській (1 208)
областях.
2. Витяг про нормативно-грошову оцінку:
- отримано 2 453 електронних заяв;
- надано 2 034 відповідей, з них: 1 596 – витягів (78,47 %), 438 – відмов
(21,53 %);
- найбільшу кількість витягів надано по Київській (405) та Одеській
(340) областях, м. Києву (178), Житомирській (160) та Вінницькій (88)
областях.
3. Доступ до інформації про власників земельної ділянки:
- 408 637 переглядів інформації про власників або розпорядників
земельних ділянок;
- 1 106 користувачів скористувались ЕЦП та 11 066 – BankID, з них: 11
066 – через BankID Приватбанка та 644 – Ощадбанка;
- найбільша кількість переглядів інформації здійснено по Київській (80
483), Полтавській (25 174), Дніпропетровська (24 766), Хмельницька (24 538)
та Одеській (19 557) областях.
Електронні послуги у земельній сфері стали першими, які на
національному рівні використали альтернативну схему електронної
ідентифікації BankID (Електронні послуги у сфері земельних відносин –
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одні з лідерів е-урядування // http://e.gov.ua/content/elektronni-poslugy-u-sferizemelnyh-vidnosyn-odni-z-lideriv-e-uryaduvannya. – 2016. – 18.01).

Відповідно до Календаря з безперервної реалізації плану дій в
Україні, розробленого Керівним комітетом Ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд», з січня 2016 року Уряд України має розпочати
підготовку проекту наступного плану дій. Передбачається, що реалізація
плану триватиме з липня 2016 року по червень 2018 року.
З 4 січня 2016 року розпочинається перший етап громадського
обговорення щодо реалізації Ініціативи у 2016 – 2018 роках. Мета першого
етапу обговорення – зібрати різні думки щодо можливих напрямів реалізації
Ініціативи, а також заходів (зобов’язань), що можуть бути передбачені в
рамках цих напрямів.
У рамках першого етапу обговорення відбудуться відкриті засідання
робочих груп Координаційної ради з питань реалізації в Україні міжнародної
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», заходи міністерств,
Держкомтелерадіо та Держагентства з питань електронного урядування.
Також планується проведення заходів з обговорення в регіонах України.
Анонси таких заходів будуть розміщуватися на урядовому веб-сайті
«Громадянське суспільство і влада».
На основі усіх пропозицій, що надійдуть під час обговорення,
спеціально створена робоча група з представників інститутів громадянського
суспільства, органів виконавчої влади, експертів сформує проект плану дій.
Після цього, орієнтовно у квітні 2016 року, відбудеться другий етап
громадського обговорення. Під час цього етапу для обговорення буде
запропоновано напрацьований робочий групою проект плану дій.
Орієнтовний графік підготовки плану дій із впровадження Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016 – 2018 роках (Див. Дотаток).
Національні плани дій визначають зобов’язання урядів з удосконалення
своєї діяльності у відповідних галузях. Ці зобов’язання можуть передбачати
вже заплановані кроки, спрямовані на реалізацію реформ, або визначати нові,
або передбачати заходи з проведення реформ в абсолютно новій галузі.
Відповідні зобов’язання повинні бути структуровані навколо п’яти
«великих викликів» Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»:
поліпшення державних послуг – заходи, спрямовані на весь спектр
послуг, що надаються населенню, включаючи охорону здоров’я, освіту,
кримінальне правосуддя, енергопостачання, телекомунікації та будь-які інші
галузі обслуговування, шляхом заохочення поліпшення державних послуг
або інновацій приватного сектора;
підвищення рівня доброчесності в державному управлінні – заходи,
спрямовані на боротьбу з корупцією, забезпечення суспільної етики, надання
доступу до інформації, контроль фінансової реформи, забезпечення свободи
засобів масової інформації та сприяння розвитку громадянського
суспільства;
Офіційна інформація
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більш ефективне управління державними ресурсами – заходи,
спрямовані на раціональне використання коштів, природних ресурсів та
іноземної допомоги, прозоре проведення державних закупівель;
створення безпечних громад – заходи, спрямовані на громадську
безпеку, реагування на стихійні лиха і кризи, екологічні загрози;
підвищення корпоративної підзвітності – заходи, спрямовані на
корпоративну відповідальність з таких питань, як охорона навколишнього
середовища, боротьба з корупцією, захист прав споживачів та залучення
громадськості.
При цьому враховується, що всі країни мають різну внутрішню ситуацію
і самостійно мають визначитись з основними викликами і пов’язаними з
ними конкретними зобов’язаннями, які найбільше відображають унікальність
умов кожної країни.
Водночас зобов’язання в рамках Ініціативи мають відображати
чотири основні принципи відкритого уряду:
прозорість: інформація про діяльність уряду є відкритою, всеосяжною,
своєчасною, вільно доступною для громадськості, і такою, що відповідає
основним стандартам відкритих даних;
участь громадян: уряд залучає громадян до участі в обговореннях, що
сприяє прийняттю рішень, які враховують громадську думку, є більш
інноваційними та ефективними;
підзвітність: наявність правил, норм і механізмів, які змушують урядові
структури до обґрунтування своїх дій, здійснення діяльності відповідно до
визначених для них вимог, реагування на критику, прийняття
відповідальності за невідповідність дій законам або зобов’язанням;
технології та інновації для прозорості та підзвітності: уряд враховує
важливість надання громадянам відкритого доступу до технологій, а також
усвідомлює роль нових технологій в просуванні інновацій та важливість
розширення
можливостей
використання
технологій
громадянами
(Розпочинається обговорення щодо реалізації у 2016 – 2018 роках
ініціативи
«Партнерство
«Відкритий
уряд»
//
http://centrereform.org/novini/rozpochina %D1 %94tsya-obgovorennya-shhodo-real %D1
%96zac %D1 %96 %D1 %97-u-2016- %E2 %80 %93-2018-rokah- %D0 %86n
%D1 %96c %D1 %96ativi-partnerstvo-v %D1 %96dkritij-uryad.html. – 2016. –
13.01).

28 об’єднаних територіальних громад України відібрано до другого
туру реалізації пілотного проекту зі створення в них центрів надання
адміністративних послуг за новою моделлю з використанням
інструментів е-урядування.
Одними з цілей реформи децентралізації є наближення послуг до
населення, а також передача цих послуг під контроль відповідних громад.
Відповідно до прийнятих у грудні 2015 законів України до органів
місцевого самоврядування поступово будуть передані повноваження з
Офіційна інформація
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надання адмінітсративних послуг у сфері будівництва, реєстраційній,
міграційній та земельній сфері.
Разом з тим, заплановані завдання передбачають розвиток
спроможності місцевих громад, у т.ч. за рахунок використання
інструментів е-урядування. Слід розуміти, що прийняття одного
повноваження умовно дорівнює необхідності доступу до одного державного
реєстру.
Саме з цією метою, 12 січня 2015 року на базі Мінрегіону відбувся
навчальний семінар для відібраних громад, в рамках якого Головою
Державного агентства з питань електронного урядування Олександром
Риженко представлено стратегічне бачення щодо створення нових ЦНАП, їх
взаємодії з державними реєстрами та практичної реалізації передачі
повноважень.
Головною метою такого пілотного проекту є відпрацювання типової
моделі роботи ЦНАП у нових умовах децентралізації.
До другого туру оцінювання вийшли Апостолівська міська ОТГ,
Балтська ОТГ, Берестівська сільська ОТГ, Великокучурівська сільська ОТГ,
Гостомельська ОТГ, Дунаєвецька міська ОТГ, Єрківська селищна ОТГ,
Золотниківська сільська ОТГ, Калинівська міська ОТГ, Кіптівська ОТГ,
Кочубеївська сільська ОТГ, Краснолиманська міська ОТГ, Ляшківська ОТГ,
Маловисківська міська ОТГ, Меджибізька селищна ОТГ, Миляцька сільська
ОТГ, Новострілищанська ОТГ, Новоушицька селищна ОТГ, Омельницька
ОТГ, Пирятинська міська ОТГ, Підволочиська ОТГ, Полонська міська ОТГ,
Скалатська міська ОТГ, Старобогородчанська ОТГ, Тячівська міська ОТГ,
Устилузькаміська ОТГ, Червоненська селищна ОТГ, Шумська міська ОТГ .
На участь у конкурсі заявки подали 103 громади. З них 6 заявок –
громади, які на момент подачі не мали статусу об’єднаної територіальної
громади.
Пілотний проект реалізується за підтримки Проекту німецького
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) «Реформа управління на
сході України» (Адміністративні послуги крокують до громади! //
http://e.gov.ua/content/administratyvni-poslugy-krokuyut-do-gromady. – 2016. –
12.01).

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман6
З січня депутатам не потрібно буде роздавати всі друковані
матеріали під час сесійних засідань, їх нардепи отримуватимуть на
електронну пошту
У січні 2016 року уряд завершить роботу над запуском низки нових
елементів електронного парламенту у Верховній Раді.
З її допомогою депутатам не потрібно буде роздавати всі друковані
матеріали під час сесійних засідань, їх нардепи отримуватимуть на
електронну пошту.
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Аналогічну систему кілька років тому ввели у Вінниці. Така електронна
система роботи дуже ефективна, тому над її створенням в Парламенті почали
працювати в 2015 році.
Так, на офіційному сайті Верховної Ради будуть розміщені всі
законопроекти, які потрібно буде обговорити під час сесії. Всім
парламентаріям пропозиції і законопроекти будуть надсилати на електронну
пошту для ознайомлення. Оскільки практично всі парламентарії приходять
на роботу з гаджетами, вони зможуть вибрати необхідне з документації, і
зберегти у себе.
Така реформа дозволить скоротити близько 20 тонн паперу протягом
року, а також заправку для принтерів, і саму техніку.
«У 2008 році ми створили перший в Україні Прозорий офіс (раніше, ніж
в Грузії). Сьогодні у Вінниці працюють електронні звернення через мапу
міста, електронні консультації та запис на прийом до центрів надання
адмінпослуг, персональний кабінет мешканця, електронний запис до
дитячого садочку, відкритий бюджет, сервіс визначення маршруту
громадського транспорту, «калькулятор субсидій», он-лайн чат з
диспетчерами міського call-центру «Цілодобова варта» й інші» (У січні
Верховна Рада запустить нові програми електронного урядування //
http://hromadskeradio.org/2016/01/10/u-sichni-verhovna-rada-zapustyt-noviprogramy-elektronnogo-uryaduvannya. – 2016. – 10.01).
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Регіональні ініціативи
29 січня у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум «Еурядування 2016» під гаслом «Як зробити органи влади
інноваційними?». До обговорення запрошені заступник голови Комітету
ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого
самоврядування Сергій Кудлаєнко, представники Міністерства фінансів,
Міністерства економ розвитку, Державної агенції з е-урядування, Фонду
Східна Європа, Фонду Відродження, експертів Центру політичних студій та
аналітики, РПР та представників регіональної влади і громадських
організацій з Вінниці, Львова та Одеси. Учасники форуму, серед яких багато
молоді, яка традиційно в авангарді ІТ-новацій, поділяться досвідом
впровадження сучасних технологій для ефективної взаємодії влади і
громадськості.
Заступник голови Комітету ВРУ з питань державного будівництва,
регіональної політики і місцевого самоврядування Сергій Кудлаєнко:
«Створення «Прозорих офісів», відкритість реєстрів, електронні петиції
до органів влади – все це вже закріплено в законодавчих нормах і
запроваджується на місцях, але нам потрібно рухатись далі! Це в першу
чергу електронне врядування, нові ІТ- технології. На часі поширення досвіду
Open Budget – контроль використання місцевих фінансів , Prozorro – прозорі
умови тендерів для бізнесу, City Next – інтернет освіченість громади, Civil
society app – спільне з владою прийняття рішень і багато інших новацій.
Люди повинні навчитись користуватись усіма інструментами контролю і
цивілізованого впливу на владу, як це відбувається у всіх демократичних
державах світу. Розвиток територіальної громади залежить від активності
самої громади не тільки під час виборів чи громадських акцій, а щодня, в
буденному житті!».
За підсумками форуму будуть напрацьовані актуальні пропозиції до
законодавців та місцевих органів влади щодо впровадження інноваційних
механізмів розвитку місцевого самоврядування та територіальних громад в
Україні (У Києві на форумі з е-врядування представники Вінниці, Одеси,
Львова обговорюють досвід співпраці влади і громадськості //
http://vinnitsaok.com.ua/2016/01/29/208897. – 2016. – 29.01).
Слідом за міністерствами та відомствами, добровільно на
використання електронної системи держзакупівель ProZorro переходять
місцеві органи влади. З січня-лютого 2016 року до системи приєднуються
одразу декілька районних і обласних рад. Перехід почнеться з допорогових
закупівель вартістю до 200 тис грн для товарів і послуг і до 1,5 млн для робіт.
А до кінця року, згідно з Законом «Про публічні закупівлі» всі державні
закупівлі в Україні будуть переведені в електронний формат.
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Минулого тижня в міській раді Одеси відбувся семінар для фахівців
сфери державних закупівель: виконавчих органів, комунальних підприємств,
комунальних установ та організацій. У семінарі взяли участь 158 осіб, у тому
числі депутати міськради. Під час заходу проектний менеджер при
Національній Раді реформ Христина Гуцалова презентувала систему
електронних закупівель ProZorro, яка значно спрощує доступ бізнесу до
тендерів і допомагає суттєво економити бюджетні кошти. Департамент
економічного розвитку Одеської міської ради вже підготував проект
розпорядження міського голови про введення електронних закупівель з
лютого 2016 року.
Серед інших, свої допорогові тендери переводить в електронний формат
міська рада Львова. Згідно з текстом рішення виконавчого комітету
міськради, виконавчі органи, комунальні заклади, установи і підприємства
застосовуватимуть до всіх закупівель, які вони здійснюють за кошти міського
бюджету, систему ProZorro. Рішення поширюється на всі закупівлі плановою
вартістю від 50 тис. до 200 тис. грн. Звітувати про результати електронних
торгів будуть щоквартально.
З 1 січня стартував пілотний проект із використання електронної
системи держзакупівель у Львівській обласній раді. Створена робоча група
для реєстрації облради як замовника через один з торговельних майданчиків.
Відповідне розпорядження підписав голова Львівської ОГА Олександр
Ганущин. Він узяв виконання розпорядження під особистий контроль.
Житомирська міська рада переводить усі допорогові тендери в систему
ProZorro з 1 лютого. Відповідне розпорядження підписав мер Житомира
Сергій Сухомлин. Раніше експеримент із електронними закупівлями
проводили окремі підрозділи Житомирської обласної ради. За даними
«Житомир.info», станом на 9 грудня 2015 року, на електронних торговельних
майданчиках системи електронних закупівель ProZorro зареєструвалися
шість департаментів та управлінь Житомирської облдержадміністрації.
В середині грудня розпорядження щодо переходу на електронний
формат закупівель підписав міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
Пілотні електронні закупівлі будуть проведені протягом січня-лютого. Наразі
управління економіки та інвестицій Миколаївської міськради розробило
проект Положення про застосування системи електронних закупівель. Серед
іншого, документ затверджує порядок придбання товарів у рамках пілотного
проекту ProZorro, а також процедури придбання товарів, робіт і послуг у
системі електронних закупівель.
З 15 січня допорогові закупівлі в ProZorro переводять управління і
комунальні підприємства міської ради Чернігова. Саме в закупівлях з
плановою вартістю до 200 тис грн відбувалося найбільше зловживань,
повідомляє телеканал «Дитинець» із посиланням на представників міської
влади. Для того, щоб спростити перехід на електронні закупівлі, рада
Житомира проводить навчальні семінари закупівельників (До електронної
системи держзакупівель ProZorro приєднуються Одеса, Львів, Житомир,
Миколаїв
і
Чернігів
//
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-
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UA&id=f37759c8-78a1-49a1-8c63c9c90868350c&title=DoElektronnoiSistemiDerzhzakupivelProzorroPridnuiutsia
Odesa-Lviv-Zhitomir-MikolaivIChernigiv. – 2016. – 22.01).

Заступник голови Сумської обласної ради, голова робочої групи з
підготовки впровадження елементів електронної демократії та
відкритості в діяльність органів місцевого самоврядування Сумської
області Лілія Ричкіна відвідала»Центр надання адміністративних послуг
у м. Суми».
Захід відбувся у рамках підписаного 14 січня поточного року
багатостороннього Меморандуму про співпрацю між Сумською обласною
радою, Охтирською районною радою, Глухівською, Конотопською,
Роменською, Сумською, Шосткінською міськими радами і громадською
організацією «Технології проти корупції» щодо створення системи
електронного урядування та електронної демократії у Сумській області.
Під час робочої зустрічі з керівником ЦНАПу Сумської міської ради –
Аллою Стрижовою, було обговорено багато організаційних та технічних
питань щодо вироблення спільного механізму практичної реалізації
положень Меморандуму.
У зустрічі також взяли участь представники громадських організацій та
волонтери проекту IGOV – голова ГО «Аналітичний центр «Інтернет-право
UA» (координатор IGOV по місту Суми) Михайло Горкуша та заступник
голови правління ГО «Інститут Реформ та Інформатизації Суспільства»
(координатор IGOV по ЦНАПу міста Суми) Іван Шкурат. Вони отримали
технічні завдання на розробку п’яти адміністративних послуг та почали їх
тестову обробку.
Лілія Ричкіна зазначила, що у Сумської міської ради та її структурних
підрозділів є можливість безкоштовно приєднатися до порталу IGOV і
надавати мешканцям Сум близька 200 адміністративних послуг он-лайн вже
у цьому році. Вона, як голова робочої групи з підготовки впровадження
елементів електронної демократії та відкритості в діяльність органів
місцевого самоврядування Сумської області, вже отримала запит від
керівництва міста Лебедин про можливість приєднатися до Меморандуму і
стати учасником проекту IGOV, а також висловила сподівання, що й інші
міста і райони Сумської області підтримують цю ініціативу.
Спільно напрацьовані питання щодо подальшого впровадження проекту
IGOV у Сумській області заплановано використовувати й надалі при роботі з
іншими містами та районами, які вже підписали Меморандум, а також для
навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування і волонтерів,
готових приєднатися до проекту (На Сумщині розпочалося тестування
системи надання адміністративних послуг в електронному вигляді //
https://sorada.gov.ua/novyny-mistsevyh-rad/17-velykopysarivska-rajonnarada/15830-na-sumshchyni-rozpochalosja-testuvannja-systemy-nadannjaadministratyvnyh-poslug-v-elektronnomu-vygljadi.html. – 2016. – 22.01).
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Молоді люди, які покинули свою роботу і взялися допомагати
Міхеїлу Саакашвілі, розповідають про тих, хто чинить перешкоди
змінам, свої успіхи і цілі на 2016 рік. Днями четверо з них приїхали в
Американський дім посольства США у Києві, щоб розповісти про те, що
дійсно відбувається в Одесі та області.
Перевести чиновників в онлайн
Любов Шипович, радник М. Саакашвілі:
Свою роботу вона називає не «реформами», а «зміною підходу до
роботи». ІТ-проекти реалізуються силами волонтерів, на них не витрачається
ні копійки з держбюджету. З її допомогою запрацювали онлайн-приймальня
ОДА для 18 послуг (оформлення субсидії, матеріальної допомоги),
платформа Одеського пакету реформ, готуються до виходу в онлайн послуги
МВС (реєстрація авто, зміни прав). Ще одним досягненням є сервіс
електронних петицій Одеської ОДА та відкритих бюджетів.
Головний пріоритет в очах Шипович – виведення послуг держави в
онлайн, особливо в Одеській області, найбільшій в Україні. Друге в
пріоритетах – сервіс відкритого бюджету, який дозволить людям брати
участь у прийнятті фінансових рішень. Також жінка працює разом з Google
над ІТ-освітою, щоб залучити в цю сферу якомога більше школярів та
студентів, і щоб стартапи асоціювалися в Україні саме з Одесою.
Це унікальний досвід, коли громадянське суспільство працює з бізнесом,
щоб допомогти державі.
Держава – сервісна установа
Олексій Сечковський, директор Громадської приймальні Одеської
ОДА:
На момент призначення структури і процеси в ОДА були не досить
визначені: – одна людина приймає резюме, друга запрошує, третя проводить
співбесіду – і жодна потім не працює тут.
Про своє рішення працювати в Одеській ОДА він не шкодує, хоча
зазначає, що є питання, які вирішуються не так швидко, як хотілося б.
Громадську приймальню при ОДА, якою керує Сечковський, він називає
держструктурою нового типу. До цього був інструмент звернень громадян,
на який чиновники, проте, мають відповісти протягом 30 днів. На цьому
взаємодія влади і громадськості переважно закінчувалася.
На роботу у команду, яка працює у даній приймальні, резюме подало
500 кандидатів. З них відібрали 50 людей, які пройшли тренінги і ділові ігри.
Вже з них відібрали 17 чоловік: юристів, менеджерів та операторів.
Людей, які приходять зі зверненнями, спочатку відправляють до
юристів, яких підбирали спеціально у різних сферах права. Менеджери в
структурі поділяються на два типи: комунікатори зі структурами влади і
менеджери НКО (некомерційних організацій). Наприклад, до них звертається
інвалід, який потребує дорогого лікування чи коляски. Його вносять в базу,
доступ до якої є у благодійних фондів. Якщо ніхто з них не береться йому
допомагати протягом трьох днів, то його позначка в базі стає червоною і
менеджери звертають на нього особливу увагу. Якщо фонд допоможе йому,
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то його позначка стає зеленою. Наприклад, вони відправляли на лікування
від раку людей, яким ніхто не хотів допомагати. Завдання працівників
приймальні – проконтролювати цей процес.
Приймальня має власний call-центр, який приймає по 300-400 дзвінків.
У зв’язку з поганою погодою ця кількість зросла до 600-700 щодня.
Люди з віддалених районів не можуть приїхати до Одеси, щоб
звернутися у приймальню. Тому в ОДА працюють мобільні бригади, які
складаються з юриста та соцпрацівника і допомагають на місцях. Крім того,
юристи у приймальні двічі на тиждень влаштовують своєрідний лікбез,
даючи громадянам консультації і поради у сферах права, корупції,
соцзахисту, земельних відносин, нерухомості, співпраці влади з громадою.
Приміщення, в якому знаходиться приймальня, побудували на
порожньому місці. На будівництво не витратили ні копійки з бюджету.
Сечковський розумів, що люди, які приходять зі зверненнями – від
початку приходять до чиновника не щасливими, а трохи знервованими,
готовими конфліктувати. Тому треба було позбавлятися негативної
атмосфери. Втім цілий місяць нова команда пропрацювала у старому
приміщенні, щоб отримати розуміння, що треба робити, щоб гасити
конфлікти.
60-65 % справ наразі вирішуються на користь громадян. Тепер
планується створення таких міні-приймалень і в інших РДА.
… Створити Мекку на цілий рік
Аліса Голощапова працює в Агентстві інвестицій та розвитку
Одеської ОДА:
Туди вона потрапила за конкурсом. До того працювала в приватному
секторі і не бачила себе в держуправлінні. Але вона мала кредит довіри до
Саакашвілі, тому вирішила спробувати. Агентство очолює Боровик.
Структура була утворена злиттям трьох департаментів і готує регіон до
інвестицій в сфері туризму, ІТ, сільського господарства, інфраструктури та
транспорту.
Голощапова відзначає, що такої синергії командної роботи немає ніде, і
в таких умовах легко співпрацювати. В Агентство прийшли нові люди, які не
працювали на держслужбі. Вони намагаються зробити привабливим
інвестиційний клімат.
Головний мінус у цій сфері в тому, що держава не може гарантувати
безпеку інвестицій в країну.
«Що може бути легше, ніж промоціювати регіон, де 130 км пляжу?» –
емоційно питає Голощапова.
Але Одеський регіон – це не тільки Одеса і пляжі навколо неї. Одна з
цілей нової команди – зробити область привабливою в усі пори року, змінити
уявлення про неї як про місце пляжного відпочинку і відкрити з нових сторін
– приміром, зробити Меккою виноробів.
Наразі Агентство вступило в активний діалог з бізнесом, чого в ОДА
майже ніколи не було.
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За два роки громади мають самотужки піклуватися про розвиток на
місцях, тому важливо передати їм таку «дорожню карту».
Наразі реалізуються і короткострокові проекти, наприклад тури по
одеських двориках за допомогою Google. Агентство долучається до всього,
що допомагає просувати Одесу і впливати на її позитивний імідж.
Ложка дьогтю
Втім, проблеми в роботі одеських реформаторів є, і вони цього не
приховують.
За 5 місяців роботи Шипович побачила таку тенденцію: нові люди, які
приходять працювати в Одеську ОДА, швидко розчаровуються, не всі готові
до боротьби з системою. У нових працівників є «термін придатності» – 2-3
місяці. Далі вони стають чиновниками, обростають бюрократією, бояться
щось змінити. Або – психологічно втомлюються, розчаровуються і кидають
все. Тому зміни, на думку Шипович, можливі поки що тільки через
постійний притік нової сили.
Ще одна проблема – відсутність довіри між владою і громадянським
суспільством та слабкий діалог. Активісти лають владу за те, що вона стара
та перефарбована. Влада вважає, що волонтери на держслужбі – це
нестабільно і тимчасово.
Шипович також наводить приклад Голощапової, яка досі відповідає за
туризм в області на волонтерських засадах, бо її вже 5 місяців не
оформлюють – не визнають американський диплом.
Сама Голощапова каже, що швидко втілювати всі задуми заважає
загальнодержавне законодавство, а загалом серед держслужбовців не так
багато професіоналів, як у в бізнесі. Залучати ж фахівців – дорого. Тому
часто їх «імпортують» з-за кордону, бо послуги іноземців оплачуються
міжнародними донорами, що підтримують реформи.
Сечковський списує невдачі реформаторів на цивілізаційний конфлікт.
Раніше він працював у атмосфері іншого типу, де головним вважається
результат. Чиновники ж звикли до інших принципів роботи: критерієм
успішності в них є присутність на робочому місці, вчасність подання звітів.
Весь світ, за словами директора Громадської приймальні, живе за іншими
принципами, де гроші платять за якість роботи чи результат. Чиновники ж
отримують невеликі зарплати, але й не бажають змін на кращі. В старих
департаментах нову команду не люблять, люди не вмотивовані підтримувати
нове:
Передати м’яч колезі
На 2016 рік у Любові Шипович є три цілі. По-перше, розпочати
програму залучення українців з західним досвідом – Реформатори без
кордонів. Вони приїздитимуть хоча б на 2-3 місяці, братимуться за проекти
влади або громадськості.
По-друге, перевести більшість послуг держави в онлайн.
І, по-третє, зробити більшість інформації від влади відкритою. Наразі
дані нібито відкриваються, але вони зазвичай просто відскановані і машинно
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непрочитувані, тому їх неможна проаналізувати за допомогою
обчислювальних технологій.
Сечковський працюватиме над утворенням мережі маленьких
громадських приймалень (на зразок франшизи), впровадженням
електронного урядування та – своєю участю у розбудові громадянського
суспільства. Чоловік не згоден з тим, що воно вже побудоване.
Мета Голощапової – 5 млн туристів за рік, більше фестивалів і
міжнародних подій, зміни до законодавства по виноробству, яхтовому
бізнесу, нові готелі та внесення історичних об’єктів Одеської області до
списку ЮНЕСКО… (Роман Повзик Не Саакашвілі єдиним: люди, які
стоять
за
спиною
грузинського
губернатора
в
Одесі
//
http://nv.ua/ukr/publications/ne-saakashvili-jedinim-ljudi-jaki-stojat-za-spinojugruzinskogo-gubernatora-v-odesi-92602.html. – 2016. – 21.01).

20 січня в обласній раді відбулася зустріч у форматі «круглого
столу» з питань реалізації спільного проекту щодо впровадження
платформи електронного урядування в містах Миколаївської області.
В заході взяли участь: голова обласної ради Вікторія Москаленко,
перший заступник голови обласної ради Михайло Соколов, заступник голови
облдержадміністрації В’ячеслав Бонь, директор НПО «Центр Європейської
Інтеграції та Розвитку України» Яніка Мерило, керівники окремих
структурних підрозділів облдержадміністрації. За допомогою веб-зв’язку до
обговорення також долучилися міські голови Миколаївської області.
Яніка Мерило докладно розповіла присутнім, що мається на увазі під
впровадженням електронних послуг у містах України. За її словами, це,
насамперед, відкритість інформації про місцевий бюджет, проведення
державних закупівель за бюджетні кошти через електронні торговельні
майданчики, впровадження електронних звернень та петицій, доступ до
публічної інформації, створення електронної картки мешканця міста.
У свою чергу, керівники обласної ради впевнені у тому, що систему
електронних послуг перш за все необхідно впроваджувати у галузях
транспорту, охорони здоров’я та освіти області.
Перший заступник голови обласної ради Михайло Соколов
висловив думку, що така зустріч – це лише перші кроки у сфері реалізації
еклектронного урядування на Миколаївщині, які дадуть змогу разом із
обласною державною адміністрацією рухатися єдиним, стандартним,
зрозумілим жителям області шляхом. Крім цього, Михайло Володимирович
висловився за те, щоб у містах області цей процес був спільним і синхронним
з містом Миколаєвом.
Міські голови підтримали впровадження електронного управління,
зауважили, що ця тема є досить перспективною та висловили побажання під
час його впровадження враховувати специфіку міст, які поступаються за
розмірами обласним центрам (В обласній раді підписано меморандум щодо
впровадження платформи електронного урядування у містах
Миколаївщини // http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/359-v-oblasniy-radiРегіональні ініціативи

21

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

1 – 31 січня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
pidpysano-memorandum-shchodo-vprovadzhennya-platformy-elektronnohouryaduvannya-u-mistakh-mykolayivshchyny. – 2016. – 21.01).

19–20 січня за запрошенням голови Миколаївської ОО ВО
«Батьківщина», першого заступника голови Миколаївської обласної
ради Михайла Соколова, Миколаївщину відвідала з робочим візитом
член правління НПО «Центр Європейської Інтеграції та Розвитку
України», радник голови комітету закордонних справ Парламенту
Естонії, експерт Агентства електронного урядування України Яніка
Мерило.
Протягом дня експерт провела низку зустрічей з громадськістю та
молоддю міста, взяла участь в засіданні круглих столів з представниками
органів місцевого самоврядування, зустрілась з керівництвом області та
міста.
Метою перебування в Миколаєві пані Яніки стала підготовка до
формування єдиної програми електронної Миколаївщини та підписання
Меморандуму про співпрацю в рамках реалізації спільного проекту щодо
консультацій стосовно створення платформи електронного урядування в
Миколаївській області між Миколаївською обласною радою та НПО «Центр
Європейської Інтеграції та Розвитку України».
Експерт Агентства електронного урядування України Яніка
Мерило:
Вся публічна інформація повинна бути доступна і відкрита для людей, а
адміністративні послуги, які надають органи влади, мають бути
електронними. Вона навела приклад Львова, де існує «Картка львів’янина»,
яка є не тільки банківською картою, нею можна розплачуватися у
громадському транспорті, отримувати інші послуги. Також Яніка Мерило
розповіла, як працює система електронного урядування в Естонії. Там будьякі комунальні послуги можна оплатити, не виходячи з дому, сидячи за
комп’ютером. Таким же чином можна отримати і адміністративні послуги.
Крім того, там діє така система, як «Електронне здоров’я». Вона дає
можливість зберігати історію хвороби людини в електронному вигляді.
В Україні відсутня загальна державна політика в питаннях електронної
демократії, хоча і є політична воля здійснювати перетворення в цій сфері.
«На жаль, поки в Україні немає єдиної політики електронного уряду. Це
означає, що немає єдиного бачення, як треба впроваджувати, немає плану дій
та стратегії. Це означатиме, що містам, територіальним громадам в областях
самим треба працювати над розробкою єдиної електронної платформи.
Настав час перейти до конкретних кроків».
Координатором реалізації проекту в області виступає обласна рада.
Відповідати за проект призначено ініціатора його впровадження в області,
Першого заступника голови обласної ради Михайла Володимировича
Соколова.
В рамках прес-конференції голова Миколаївської «Батьківщини»
Михайло Соколов зазначив, що «електронне управління прискорить процес
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євроінтеграції України, наблизить нашу країну до сучасних цивілізаційних
вимог. Коли мешканці не будуть звертатися за довідками в державні органи,
коефіцієнт корупції в суспільстві знизиться. Приклад – та ж Естонія, де
рівень взаємодії громадян з державою через електронні кабінети дуже
високий. Прагну, щоби Миколаївська область вийшла на лідируючі позиції в
Україні з впровадження електронних послуг». Він ретельно вивчив досвід
Естонії та інших європейських країн, розповів, що 98 % виборців Естонії
беруть участь у виборах, не відходячи від комп’ютера, а використовують
особисту картку. До речі, Яніка Мерило продемонструвала свою картку, за
допомоги
якої
отримує
адміністративні
та
інші

послуги.
Вона вважає безглуздим, коли людина стоїть в чергах, вклоняється
чиновникам, дає хабара лише за те, щоби отримати якусь довідку. В рештірешт, та ж довідка про несудимість потрібна не самій людині, а певному
державному органу. Навіщо ж витрачати час та сили на її отримання.
Результатом спільної праці та домовленостей стало підписання
Меморандуму між Миколаївською обласною радою та НПО «Центр
Європейської Інтеграції та Розвитку України». Серед підписантів також
значаться міські голови міст Вознесенськ, Нова Одеса, Новий Буг,
Снігурівка, Баштанка, Очаків, Первомайськ, Южноукраїнськ. Метою
Меморандуму є консультації супроводження в напрямі впровадження на
території області стратегії і рішень електронного урядування та електронної
демократії. Першим кроком буде створено стратегію електронної
Миколаївщини, прописано наступні кроки і напрямки діяльності. Завдання
полягає у впровадженні електронних сервісів для підвищення якості
спрощення спілкування між громадянами та владою, створення системи
інформаційної безпеки, зростання ефективності роботи муніципальних
інформаційних систем та інше (Миколаївщина формує єдину електронну
платформу // http://batkivshchyna.mk.ua/news/mikolayivshhina-formuyeyedinu-elektronnu-platformu.html. – 2016. – 21.01).
Координатор волонтерського проекту впровадження електронного
урядування в державних установах України Єгор Шарапов провів
презентацію Проекту електронного урядування для начальників
структурних підрозділів Тетіївської райдержадміністрації, керівників
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державних установ, які надають адміністративні послуги населенню,
голів сільських рад.
В ході презентації електронного урядування він розповів про суть,
механізм роботи, переваги електронного урядування, закликав до співпраці,
запропонував розроблену волонтерами безкоштовну програму електронного
урядування iGov.org.ua і пообіцяв підтримку та допомогу у процесі
впровадження електронної системи на місцях.
Голова Тетіївської райдержадміністрації Василь Кизимишин взяв участь
в презентації Проекту, підтримавши ідею надання адміністративних послуг
населенню засобами електронного зв’язку. Також він доручив начальникам
структурних підрозділів РДА та керівникам установ, які надають
адмінпослуги населенню, в стислий термін визначити перелік
найпоширеніших адмінпослуг, аби розпочати роботу щодо переведення їх в
електронний формат (Проект електронного урядування презентували у
Тетієві
//
http://www.kyivobl.gov.ua/news/article/proekt_elektronnogo_urjaduvannja_prezentuvali_u_tetij
evi. – 2016. – 18.01).

Сайт Хмельницької міської ради став другим у категорії «Зручність
користування веб-сайтом» за підсумками моніторингу, реалізованого
2015 року коаліцією неурядових організацій. Серед яких: ГО «Подільська
агенція регіонального розвитку», Асоціація міст України, Асоціація міст
електронного урядування, ГО «Європейський діалог», Громадянська мережа
«ОПОРА». Хмельницький сайт поступився сайту Харківської міської ради.
Оцінювали
офіційні
веб-сайти,
впровадження
інструментів
електронного урядування в органах місцевого самоврядування системи
електронного документообігу органів місцевого самоврядування та Центри
надання адміністративних послуг 125 найбільших міст України.
Сайти Івано-Франківської, Маріупольської, Миколаївської, Одеської,
Рівненської, Хмельницької та Шосткінської міських рад отримали по 6 балів
(75 %) з 8. Більше ніж 50 % набрали сайти 52 міських рад (51 %).
8 місце з 10 сайт посів у категорії «Зворотний зв’язок з громадськістю».
Дослідження такого роду дають можливість сформувати детальні
рекомендації для поліпшення їх роботи та підвищення готовності органів
місцевого самоврядування міст України до надання адміністративних послуг
в електронному форматі (Сайт Хмельницької міської ради названо одним з
найзручніших // http://www.0382.ua/article/1091010. – 2016. – 16.01).
Створення єдиної електронної бази даних для усіх громадян, що
потребують медичної допомоги, – реальна вимога часу. Справа нова,
непроста і займе неабияку кількість часу. Більшість чиновників від
медицини воліють почекати, поки усі нововведення будуть «спущені
зверху», тобто Мінздрав буде силоміць впроваджувати розроблений два
роки тому проект Концепції інформатизації сфери охорони здоров’я
України. Проте, на щастя, існують і такі, що прагнуть втілити в життя
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ці новації якнайшвидше, оскільки вони несуть реальну користь
кожному громадянину.
Директор департаменту охорони здоров’я Черкаської міської ради
Олег Стадник:
... Вінниця, Львів уже запроваджують такі бази, окремі медичні заклади,
як-от клініка відновного лікування дітей з ДЦП Володимира Козявкіна в
Трускавці, обласна клінічна лікарня Івано-Франківська і багато інших
закладів. Зарубіжні клініки давно вже працюють в такій системі, бо вона
доводить на практиці свою ефективність. Існують кілька фірм, що
пропонують свої послуги зі створення електронного реєстру пацієнтів, але
кінцевий продукт – база даних – будь-якої фірми без проблем може
співпрацювати з продуктом іншої фірми. Тому, якщо замовити цю послугу в
одній фірмі, зробити електронні картки черкащанам, а потім їм доведеться
звернутися за медичною допомогою, приміром, в якийсь столичний інститут,
- проблем не виникне.
Лікарям буде простіше, бо вся інформація про пацієнта буде
зберігатися в одному місці – в єдиній електронній карті. Чим хворів пацієнт,
як лікували його, які показники його стану на даний момент – усе у
впорядкованому вигляді, з даними лабораторних досліджень, з обстеженнями
УЗД і рентгенограмами. Навіть незалежно від почерку лікаря і його
настрою... Жартую, звісно, але дуже важливо, що вся інформація буде
впорядкованою:
в
потрібних
місцях
і
в
повному
обсязі.
Простіше буде і працівникам реєстратури, бо уся інформація зберігатиметься
централізовано, в одному місці. Але водночас ключ до неї – електронна
картка – знаходитиметься у пацієнта.
Пацієнтам як мінімум буде простіше записатися на прийом до лікаря –
для цього їм навіть не треба буде виходити з дому. А адміністрація і
керівництво закладу матимуть змогу контролювати роботу своїх працівників:
чи правильно проведено огляд пацієнта, чи в повному обсязі.
Ще одне: система дозволяє боротися з приписками. Лікар більше не
зможе сказати, що він прийняв скільки-то пацієнтів – усе фіксуватиметься в
цій електронній системі, облік навантаження на кожного лікаря вестиметься
без будь-яких упереджень.
Дуже важливо, що вся інформація буде вноситися за єдиним шаблоном:
скарги громадянина – історія хвороби – історія життя – об’єктивний огляд –
план лікування. Плюс дані з лабораторій, УЗД-обстежень, тощо. Медичний
огляд систематизований, а не хаотичний. Будь-який інший лікар легко знайде
потрібну інформацію. Це позначиться і на кінцевій якості огляду і
постановки діагнозу. Інший аспект: розклад роботи лікаря і лікувальної
установи. Пацієнту це, може, й не цікаво, але дозволяє вести статистику і
аналізувати роботу, відповідно вносити якісь корективи.
- А як буде захищена інформація?
По-перше, картка сама по собі – ключ до інформації, тому, хоча сама
інформація зберігається на сервері, без картки доступу до неї немає. Подруге, права доступу до даних пацієнта будуть лише у певного кола осіб, і це
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також контролюватиметься. Нарешті, як це зараз застосовується у
відношенні до ВІЛ-інфікованих, діагнози можна шифрувати, певні дані
вносити анонімно, інформація про стан хворого може бути закодованою. Але
відповідальність за безпеку даних буде взаємною – і медпрацівників, і
пацієнта.
- Якщо лікар помилиться з діагнозом, цей спосіб зберігання
інформації допоможе встановити істину?
Так. Головним чином тому, що система роботи електронної бази даних
передбачає неможливість втручатися в неї “заднім числом”. Тобто, якщо вже
є якийсь запис, то його неможливо змінити пізніше або знищити. Спроба
щось виправити обов’язково фіксуватиметься системою. Відповідно, можна
буде у разі якогось конфлікту це побачити.
- А якщо не йдеться про щось кримінальне? Просто лікарі теж
люди, можуть і помилятися... Раптом виявиться, що людину лікували не
від тієї хвороби – така картка допоможе встановити правильний
діагноз?
В медицині, за великим рахунком, не так важливо, які аналізи були
півроку тому. Важливо, який стан людини в цей момент. Навіть якщо
з’ясується, що її лікували не від тої хвороби, дивитися треба в першу чергу –
чим лікували. Найгірше, що впливає на її стан в такому випадку – це побічна
дія ліків, виписаних їй неправомірно.
Найлогічніше – впроваджувати цю систему з первинної ланки. Четверта
Черкаська міська поліклініка, наприклад, обслуговує 48 тисяч громадян,
друга – 62 тисячі, третя – 68 тисяч. Якщо впровадити картки для такої
кількості громадян – тоді ефект буде відчутним. Тоді людина матиме з чим
прийти і на нове місце роботи, і до лікарні вищого рівня. Можна запровадити
і в окремій лікувальній установі, проте це означатиме, що новітньою
технологією будуть охоплені вузькі кола громадян, які об’єднані, так би
мовити, одною хворобою. У наших планах розпочати впровадження цієї
нової системи з Першої міської поліклініки. В першу чергу тому, що вона
найкраща серед поліклінк міста за рівнем укомплектованості сімейними
лікарями і рівнем їхньої підготовки. Для них вже закуплено 70 компютерів.
Щоправда, потрібно ще стільки ж, адже в цій поліклініці 180 посад сімейних
лікарів, і комп’ютер потрібен кожному. Зараз замислюємось над придбанням
хмарного сервера для цієї установи – це більш сучасно і дешево.
Одним з каменів спотикання, безумовно, буде спротив самих лікарів. Від
них залежить практично весь успіх цього нововведення. Спочатку, звісно, їм
буде важко, заповнення цих електронних карток займатиме (в перший раз)
більше часу. Але це спочатку. Згодом, навпаки, уся процедура буде набагато
швидшою. При цьому зросте відповідальність не лише лікаря, а й пацієнта –
це дуже важливо. Відправив лікар на обстеження – а пацієнт не пішов.
Згодом його стан погіршився. Він знову йде до лікаря, і тепер вже лікар має
спитати з пацієнта – а чому він проігнорував обстеження? Виховати
відповідальне ставлення до власного здоров’я надзвичайно важливо. У
більшості наших громадян абсолютно відсутня самодисципліна у питаннях
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догляду за своїм організмом (Світлана Оболевич Електронний реєстр
пацієнтів у Черкасах запроваджуватимуть з 1-ої міської поліклініки //
http://region.unn.ua/uk/publication/24269-elektronniy-reyestr-patsiyentiv-ucherkasakh-zaprovadzhuvatimut-z-1-oyi-miskoyi-polikliniki. – 2016. – 15.01).

11 січня учасники волонтерського руху електронного уряду
представляли в стінах ХНУРЕ стратегію електронного управління та
послуг міста. Статус, розвиток і потенціал Харкова вже давно
дозволяють нам рухатися в ногу з часом розвинених європейських країн.
Уже не одне місто України поступово переводить своїх мешканців на
простори інтернету.
Харків’яни невдовзі зможуть повноцінно замовляти адмінпослуги та
слідкувати за станом державного бюджету, медицини тощо, просто не
виходячи з дому. Але справа не лише в зручності та забезпеченню
максимального комфорту в користуванні, прозорість та відкритість мають
стати основними складовими проекту. Харків має деякі проблеми з цим,
пригадуючи події, що сталися під час першої сесії міськради нового
скликання, коли навіть представники преси не змогли потрапити в
приміщення будівлі.
Тим не менш, як повідомила експерт Агентства електронного
урядування України Яніка Мерило, мер міста схвально відгукнувся на
впровадження проекту й навіть посприяв створенню робочої групи. Проте не
час розслаблюватися й з думками, що вже всю роботу вичерпано, щоб знову
байдужість мешканців міста не зіграла на руку тим, хто забажає збагатитися
за рахунок такої реформи, варто прочитати наступне.
Сама ж Яніка Мерило неодноразово наголошувала на необхідності
долучатися до роботи всім небайдужим мешканцям міста, оскільки через
півтора місяця цей проект вже має бути затвердженим харківською
міськрадою. Експерт закликає громадськість взяти участь в одному з
основних впроваджень Харкова, в основі якого лежатиме міжнародна
методологія.
Тому, усі бажаючі, хто хоче долучитися до роботи волонтерських груп
iGov і #e-progres можуть ознайомитися з проектом за посиланнями. Там же
можна вносити різні зміни та пропозиції:
«Тепер, коли я заступник керівників робочих груп електронного уряду і
міста, і області, сподіваюся показати і досягти конкретних відчутних
результатів у, вже рідному для мене, Харкові» – пише враження у себе на
сторінці Яніка Мерило. Зичимо їй та представникам волонтерської спільноти
сил та натхнення в майбутній праці, а харків’янам активності, пильності та
уважності і, головне, позбутися тієї байдужості, що дозволила нинішній
системі укорінитися й паразитувати в нашому місті, бо як колись висловився
герой роману польського поета Бруно Ясенського: «Не бійся ворогів – в
найгіршому випадку вони можуть тебе вбити. Не бійся друзів – в найгіршому
випадку вони можуть тебе зрадити. Бійся байдужих – вони не вбивають і не
зраджують, але тільки з їхньої мовчазної згоди існує на землі зрада і
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вбивство» (Електронне місто як засіб вирішення проблеми прозорості
міської влади. Міф чи реальність? // http://www.prostir.ua/?news=elektronnemisto-yak-zasib-vyrishennya-problemy-prozorosti-miskoji-vlady-mif-chy-realnist.
– 2016. – 12.01).

Депутати облради затвердили Програму діяльності Закарпатського
обласного контактного центру на 2016 рік.
Програму діяльності на цю державну установу спрямовано на виявлення
за допомогою зворотного зв’язку проблемних питань державної політики,
забезпечення оперативного реагування на потреби громадян.
Одним із найважливіших механізмів взаємодії із громадськістю є
реагування на звернення громадян, підприємств, установ та організацій,
фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування тощо.
На сьогодні міськвиконкомами, районними державними адміністраціями
проводиться робота із опрацювання переважно письмових звернень, при
цьому значно ускладнюється оперативне вжиття заходів для вирішення
проблемних питань, що порушені представниками громадськості, а також
своєчасне надання послуг інформаційно-довідкового характеру з питань
діяльності зазначених органів.
Тож, метою Програми є визначення основних засад створення системи
опрацювання звернень до органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, за допомогою якої забезпечуватиметься оперативне
реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних
проблемних питань, що потребують прийняття рішень на місцевому та
державному рівні, а також інформування громадян про пріоритетні питання
державної політики спільно з органами виконавчої влади.
Очікується, що реалізація Програми дасть змогу впровадити механізм
електронного урядування в роботу органів виконавчої влади з
громадськістю. А також – забезпечити оперативність реагування на
проблемні питання, порушені у зверненнях краян, підвищити ефективність
державного управління, якість підготовки та прийняття рішень щодо
найважливіших питань державного і суспільного життя з урахуванням думки
громадськості.
Впровадження зазначеної програми створить додатковий механізм
інформування громадськості з питань державної політики, забезпечить
комплексне вирішення проблемних питань, з якими громадяни звертаються
до органів виконавчої влади, а також підвищить рівень довіри громадян до
органів виконавчої влади.
Реалізовуватиметься Програма за рахунок коштів обласного бюджету.
Для цього на 2016 рік передбачається 534,1 тис. гривень (На Закарпатті
впроваджують
електронне
урядування
//
http://zakarpattya.net.ua/News/150165-Na-Zakarpatti-vprovadzhuiut-elektronneuriaduvannia. – 2016. – 11.01).
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11 січня 2016 р. відбулась зустріч голови Харківської обласної ради
Сергія Чернова і директора Харківського регіонального центру з
інвестицій та розвитку Олександра Дудки з керуючим директором
Української Асоціації Венчурного Капіталу і Прямих Інвестицій пані
Янікою Мерило.
На зустрічі обговорювались питання впровадження електронного
врядування в Україні та Харківській області, можливості використання
естонського досвіду в сфері e-Governance. Яніка Мерило зазначила, що в
сфері IT-технологій вона працює вже 20 років, і брала безпосередню участь в
запровадженні естонського електронного урядування, додавши, що в Естонії
абсолютно всі послуги надаються в електронному вигляді.
Вона також поділилась досвідом впровадження електронного
урядування у Львові: «Маючи досвід Естонії за останні півтора роки ми в
Україні зробили досить багато, в тому числі, у Львові запровадили ID-картки,
завдяки яким львів’яни вже можуть отримувати в електронному вигляді
довідки, замовляти адміністративні послуги та доступ до електронних
сервісів з особистого кабінету користувача, замовляти соціальні пільги,
сплачувати
ID-карткою
проїзд
у
міському
електротранспорті,
використовувати ID-картки як платіжні». Проте на сьогоднішній день доступ
до ID-карток мають лише 5 % львів’ян.
Олександр Дудка розповів про досвід роботи харківського кластеру
інформаційно-комунікаційних технологій і можливі напрямки співпраці з
Українською Асоціацією Венчурного Капіталу і Прямих Інвестицій (11 січня
2016 Харківщина готується до впровадження електронного урядування //
http://www.investment.kharkov.ua/uk/news/2225-11-sichnya-2016kharkivshchina-gotuetsya-do-vprovadzhennya-elektronnogo-uryaduvannya.
–
2016. – 11.01).
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Експертний погляд
Останнім часом йдеться багато про реформи на шляху до
електронного уряду та інтенсифікації державно-управлінських процесів.
Відкриваються Центри надання адміністративних послуг для населення,
веб-портали відомств стають інтерактивними, з’явився інструмент
петицій, впроваджується система електронних закупівель тощо. Але
дещо залишається незмінним – документообіг в сегменті державного
управління, як і раніше, є інертним та високозатратним.
За даними порталу Єdata, який дозволяє відслідкувати використання
публічних коштів, легко дізнатися, скільки витрачається на папір і
канцелярію у органах держави і місцевого самоврядування. Виявилося –
мільйони гривень.
Наприклад, в управлінні справами Верховної Ради України, звичайно,
доведеться купляти знищувач паперу за 5 997 грн, тому що його у листопаді
2015 року було закуплено на 454 800.00 грн. Перезарядка відпрацьованих
картриджів до друкуючих пристроїв коштувала 38 955 грн, а чорнила до них
– 88 997 грн. На закупівлю багатофункціональних друкарських пристроїв і
принтерів було витрачено 402 728 грн. Ділові щоденники коштували 99 204
грн, папки з тисненням – 21 600, стенографічні записи обійшлися у 529 200
грн за грудень. Ручки кульові восени були закуплені на суму у 17 276 грн.
Найцікавіше, що на таку дрібничку, як точилки, було витрачено 11440.80 грн.
Навіть якщо допустити, що ціна такої точилки 1 грн, дивно, що на кожного з
450 народних депутатів припадає близько 25 точилок.

Дані з порталу публічних фінансів України Єdata

Чи не краще еквівалентно більше коштів витрачати на щорічні премії
Верховної Ради України молодим вченим, аніж на папір?
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Дані з порталу публічних фінансів України Єdata

Секретаріат Кабміну 28 грудня розрахувався за папір писальний на суму
196 272 грн, за картриджі – 133 619 грн (такі показники – майже у всіх
міністерствах щомісяця), за канцтовари – 72 332 грн, на поліграфічну
продукцію в місяць витрачається від 50 до 150 тисяч гривень.
Ідентична ситуація – у органах місцевого самоврядування. Так, Київська
міська рада за вересень 2015 року на заправку картриджів витратила 80 тисяч
286 гривень, за жовтень – 317 964. На цю операцію у ПП «ЕКО-АТЛАНТСЕРВІС» ледь не щомісяця перераховується близько 25 тисяч грн. За
посвідчення і чехли були віддано 79 200 тисяч, повідомляється на сайті
Єдата.
Це «пожирання» паперу і друкованих матеріалів є спадщиною «совка»,
що залишилось нам по інерції, або за «освоєння» немалих бюджетних коштів
по цим статтям приховується чиясь вигода? У будь-якому разі, таке
витрачання коштів платників податків видається нераціональним і вимагає
радикальної оптимізації.
При цьому впровадження системи електронного документообігу
дозволить не тільки економити кошти, але й підвищити ефективність
ділових процесів за рахунок скорочення часу на обмін документами,
простоти і зручності у використанні і, зрештою, бути екологічно
відповідальним.
Експерт Агентства електронного урядування України Яніка
Мерило вважає електронний документообіг одним з основ електронного
уряду та послуг.
«Без систематизації та автоматизації процесів, рішень, систем і
стандартів не може бути й повноцінних електронних послуг».
Важлива частина документообігу – електронний цифровий підпис, який
у нас юридичний існує але по суті не використано навіть близько до
можливого потенціалу. Це реальна економія грошей, коли можна дати підпис
з будь-якого місця за 30 секунд а не чекати в чергах, перевозити документи
між різними місцями тощо.
Експертний погляд
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«В Естонії та Європі використовуються різні рішення але головне, що
державні системи документообігу повинні зістикуватися між собою через
одні стандарти для обміну даними. Я і фахівці рекомендуємо останнім часом
систему документообігу Альфреско. Вона впроваджена успішно в деяких
містах і міністерствах, наприклад у Львові. Це відкрита і в основному
безкоштовна система» (Анастасія Руденко Чому варто переходити на
електронне врядування, або Скільки державі обходяться папір і олівці для
чиновників?
//
http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/chomu-vartoperehodyty-na-elektronne-vryaduvannya. – 2016. – 31.01).

IT-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет:
О бюрократии когда-то писал Макс Вебер. Парадоксально, но его
бюрократия является положительной, поскольку Вебер имел под ней в виду
скорее жесткую формализацию должностных инструкций. И от такой
бюрократии организации только выигрывают. Другое дело, что в придачу
нужна еще капелька гибкости, а во многих случаях и не капелька, чтобы
сотрудники имели возможность сами принимать решения.
Со времен Макса Вебера понятие бюрократии эволюционировало и в
наше время она ассоциируется с излишней волокитой, задержками,
провокациями на взятки. Поэтому вопрос о ее положительных чертах скорее
лингвистический, нежели бизнесовый. Зависит от того, о какой именно
бюрократии мы рассуждаем.
Когда мы говорим о том, что мы хотим ввести электронное
правительство – парадоксальная ситуация – мы говорим о том, что хотим
перейти от той бюрократии, которая всем набила оскомину, к той, которую
расхваливал Макс Вебер в начале ХХ века.
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Есть три основные причины, почему, мы считаем, что важно заниматься
этой темой. Первая – это борьба с коррупцией. Когда процессы
неформализованы, когда они в бумажном виде витают в воздухе и зависят от
своеволия чиновников, это приводит к высоким коррупционным рискам. Но
когда услуга полностью доступна в электронной форме и нет
непосредственного контакта с чиновником, коррупционный риск
значительно снижается. И, несмотря на то, что в некоторых случаях нужно
будет приходить в госорган, например, чтобы предоставить документ с
мокрыми печатями или на спецбланках, электронная система все равно
обеспечивает прогресс, поскольку она устанавливает конкретное время
посещения, отслеживает длительность обслуживания и в системе
отображается причина отказа, если он имеет место.
Вторая причина – это эффективность госаппарата. Когда система
перебирает не бумажные, а электронные документы, она может освободить
десятки людей от дурной работы и значительно увеличить
производительность организации.
И третья – это удобство как для интернет-пользователей, так и для
пенсионеров. Бумажные заявки, переведенные сотрудниками в электронные,
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проходят все этапы гораздо быстрее, гражданам приходят смс-уведомления о
стадии рассмотрения, а в конце им звонят и спрашивают, довольны ли они
качеством и не сталкивались ли в процессе с коррупцией. От этого
выигрывают все, кроме коррупционеров.
Поначалу, конечно, будут оставаться элементы старой системы. Сейчас,
когда документы приходят в электронной форме, сотрудники часто
распечатывают их, и в печатном виде они отправляются путешествовать по
все тому же унылому бюрократическому маршруту. Но все же гражданин
может делать запрос и получать ответ в электронном виде, а это уже
огромный шаг вперед.
ОБ ИНФОРМАЦИИ
IT – основной способ борьбы с бюрократией. А IT – это информация.
Если говорить об инструкциях как о способе упрощения волокиты, то это
палка о двух концах. С одной стороны, они должны быть понятными и
формализованными, а с другой, должны оставлять место для гибкости
сотрудников. Хотя гибкость может быть прописана в самих инструкциях.
Например, в правилах ПриватБанка прописано, что сотрудник не имеет права
отказать клиенту. Если он не может помочь, он передает проблему на своего
руководителя. И таким образом, если никто не сможет помочь, проблема
дойдет до главы правления.
Универсальных способов упростить бюрократию не существует. Вернее,
нет – существует. Это здравый смысл. Нужно осознать процесс, описать его,
понять точки риска, сесть и подумать, что с этим делать.
Еще один важный шаг к упрощению бюрократии – это блиновидная
структура. В нашем банке между председателем правления и кассиром всего
три уровня, тогда как в большинстве организаций – бесконечное множество
иерархий. Мы считаем плоскостную структуру одним из наших сильнейших
преимуществ.
О ДОСТУПНОСТИ НОВАЦИЙ И ПРОГРЕССИВНОСТИ СЕЛ
Показательно, что внедрение электронного правительства – для
государства это совершенно бесплатная история. В IT-проектах обычно две
самые большие статьи затрат – это разработка продуктов и сервера.
Разработкой IGov занимаются волонтеры со всего мира, которые работают
над проектом, как и я, по ночам и в выходные дни. А компания DeNova
бесплатно предоставляет свои сервера под этот проект. Таким образом,
борьба с коррупцией и бюрократией не стоит государству ни копейки.
Поэтому нет, это не дорого.
IGov запускается не только в мегаполисах, но и в маленьких городках и
деревнях, о которых большинство украинцев могут и не знать. Если на нас
выходят волонтеры и говорят «давайте внедряться», то мы даем им доступ, и
они вольны создавать электронное правительство, где им угодно. К тому же
эти городки и села часто обгоняют свои областные центры. Другой вопрос,
что всех проблем IGov не решит, поскольку система ориентирована на сферу
государственного управления. А ведь есть еще электронные бюджеты,
электронные закупки, медицина, образование. Но это первый, очень важный
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и нужный шаг (Евгения Дольская Дмитрий Дубилет: «Государство
может внедрить электронное правительство совершенно бесплатно» //
http://reinvent.platfor.ma/dubilet-dmitrii. – 2016. – 25.01).

Олександр
Краковецький,
співзасновник
та
співвласникДонорUA та генеральний директор DevRain Solutions:
Зокрема, для міста Києва існує велике число різноманітних сервісів.
Частина з них стосується контактів з державними та міськими органами
влади, міських видатків та надходжень: Звернення громадян, Портал
державних
послуг,
Облік
публічної
інформації,
Відкритий
бюджет, Адмінпослуги, Офіційний портал публічних фінансів України, Усе
про діяльність депутатів, Помічники народних депутатів. Варто зазначити,
що розроблена і велика кількість сервісів такого типу загальнодержавного
рівня, зокрема: Офіційний портал публічних фінансів України, Єдиний
державний портал адміністративних послуг, Публічна кадастрова карта
України.
Власне важливість таких сервісів важко недооцінити, оскільки вони
сприяють кращій комунікації між владою та населенням, своєчасній реакції
на виклики та проблеми, прозорості державних механізмів та, як наслідок,
сприяють результативності державної діяльності та зростанню довіри до
владних інституцій.
Електронним сервісом, який набирає все більшої популярності стають
електронні петиції: цей механізм було запущено 28 серпня 2015 року і з того
часу на сайті Президента України було опубліковано близько 20 тис. петицій,
які стосуються різних аспектів життя країни: політичного управління,
соціальної сфери, військового командування.
Для того щоб петиція адресована Президентові була розглянута –
потрібно набрати 25 тис. голосів за 90 днів, що є досить таки реальним за
умови важливості та своєчасності петиції. Також слід підкреслити, що на
петицію зобов’язані відповісти протягом 10-ти днів з моменту її розгляду.
Варто зазначити, що петиції можна надіслати не лише Главі держави,
але й Верховній Раді та органам місцевого самоврядування (можливим є
надсилання петицій міським радам Києва, Івано-Франківська, Житомира та
ін..).
«Ядро аудиторії щодо електронних петицій Президенту складає близько
2 млн. користувачів, проте активними з них є лише 600 тис. А з 20 тис.
петицій, які пройшли премодерацію, є лише близько 40 успішних. Що ж до
петицій для Київської міської ради, то аудиторія – більше 500 тис, проте
активними є лише 200 тис. Успішних петицій є лише 10, при цьому що
мінімальний бар’єр для розгляду петиції – 10 тис. голосів», – зазначив в
коментарі для Global Ukraine News Сергій Лобойко, керівник Центру
Розвитку Інновацій Києво-Могилянської Академії
Що дає така ініціатива? Насамперед, це зв’язок між владою та
громадянами – адже це інструмент донесення до посадовців питань
критичної важливості. Хоча трапляються і випадки дивних петицій,
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наприклад: «Призначити Тимошенко Юлію Володимирівну послом в
Гондурас» та »Дарта Вейдера – в прем’єр-міністри України». Проте, як вже
зазначалося, успішні петиції складають 0,21 % від всієї їх кількості на сайті, а
тому опублікувати петицію мало, варто ще знайти охочих її підтримати.
Звичайно, електронні петиції – це не панацея від українських проблем.
Так, це можливість для народу бути почутими, це ознака відкритості
суспільства, це залучення закордонних моделей та досвіду. Проте, навіть в
цьому контексті, петиції не виступають директивами до дії для влади, все
залежить від вмотивованості чиновників. Відповісти на петицію – їхній
обов’язок, проте зробити так, щоб прохання народу було повністю
реалізованим – це питання політичної волі та бажання змін.
«Електронні петиції однозначно мають вплив. Хоч це впроваджувалося
як механізм опитування громадян (те, чим раніше займалися соціальні
служби) і передавалося тим, хто має законодавчі важелі. По суті, це заміна
соціологічних опитувань. Однозначно, влада буде звертати на це увагу.
Проте електронні петиції – це не інструмент прямої демократії, це не вказівка
до дій. Петиції мають радше рекомендаційний характер» – зазначила в
коментарі радник Голови Одеської ОДА Люба Шипович.
Разом з тим, інша частина електронних сервісів здатна істотно
покращити життя простих киян. Наприклад, хорошими ініціативами є Карта
аварій, на якій зображено проблемні ділянки щодо надання комунальних
послуг, планові та активні ремонти щодо водо- та газопостачання, каналізації
і т.д; можна одразу відправити звернення щодо проблеми. Можна також
згадати такі корисні інструменти як Карта ремонту доріг та DreamKyiv
Карти (інформація про поточні роботи та громадські ініціативи), які оцінить
кожен автомобіліст, оскільки вони дозволяють оминути корки та скласти
найкоротший маршрут.
Запис до дитсадка – сервіс, що дозволяє ввести дані дитини,
переглянути стан бажаних садочків та щодві доби моніторити
чергу; Медпортал містить перелік діючих закладів та аптек, їхні телефони та
адреси, телефони гарячих ліній, а також останні новини щодо медицини та
поради для здоров’я.
Варто приділити окрему увагу і Порталу Київ Смарт Сіті, який є
цікавим з точки зору його комплексності, оскільки на цій сторінці можна
знайти міські новини, інформацію про найбільш популярні проекти (систему
електронних закупівель, участь в торгах, картку киянина, безконтактний вхід
в метро та ін..) та долучитися до їхньої реалізації.
Для студентів та науковців цікавими є сервіси щодо Правильного
оформлення джерел згідно з вимогами ВАК та Портал управління знаннями.
Зокрема перший є автоматизованим: досить просто ввести дані у відповідні
графи і отримати правильно оформлене джерело. Варто також зазначити про
важливий загальнодержавний сервіс Подання документів для вступу у
ВНЗ, який щоправда є частим об’єктом для критики під час вступної
кампанії до ВНЗ.
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Для Одеси функціонують Одеський портал відритих даних, який має
досить широкий характер, оскільки там зібрана інформація щодо органів
влади та державних структур, загального стану економіки в Одеській області,
державних торгів, відомості про результати реалізації соціальних програм,
дані про вищі навчальні заклади та їхній рейтинг, наявні можливості
туристичного сектору, стану екології та сільського господарства,
промисловості, технічному оснащенню та обсягах перевезень та ін. Ще
однією ініціативою є »Мой Город», де міститься інформація про проекти, які
спрямовані на системне покращення Одеси, які мають шанси бути
реалізованими.
Двома важливими сервісами для Вінниці є мобільний розклад
транспорту (функціонує у вигляді безкоштовного додатку для системи
Андроїд, планується розширення додатку і на позначання найближчого часу
маршруту, вибору зупинки, прокладання маршруту та ін.) та Прозорий офіс.
Ще один важливий сервіс, який стане у пригоді багатьом українцям та
зекономить час: перевірка стану оформлення паспорта для виїзду за кордон.
Люба Шипович – радник Голови Одеської ОДА, президент
організації «Razom for Ukraine»:
Електронні ініціативи досить прижилися в нашому суспільстві.
Особливо це стосується надання адмінпослуг он-лайн (наприклад, в
Дніпропетровській області надається понад 100 послуг, в Одесі за два місяці
впроваджено 18 послуг), відкритих-бюджетів (популярністю користуються
різноманітні інструменти для так званих бюджетів-участі, коли громадяни
можуть брати участь в рекомендаційних рішеннях по розподіленні бюджетів)
та електронних петицій.
«Щодо перспектив розвитку, то мені подобаються ідеї блокчейн, які
почали розвиватися в різних міністерствах, коли навіть в електронному
врядуванні має місце децентралізація. Один шлях – це коли створюються
єдині портали, єдині точки входу, тобто, фактично, коли держава
повторюється он-лайн. А інший – це децентралізація та блокчейн, коли
ключові вузли знаходяться в різних точках (ніхто не знає в яких конкретно) і
відсутній контроль за ними. Це має майбутнє. Звичайно, це відрізняється від
шляху країн-лідерів електронного врядування, які вводили свої технології 1015 років тому, коли технології блокчейн не були розвинені та популярні.
Тому Україна може стати лідером в блокчейн і обігнати інші країни завдяки
новим прогресивним рішенням. Інколи той, хто починає пізніше, виграє
змагання з тими, хто починав раніше, оскільки вони знають, які помилки
були допущені та володіють новими технологіями» (Прогресивні ініціативи
електронного урядування: «Україна може стати лідером в блокчейн і
обігнати інші країни завдяки новим прогресивним рішенням» //
http://global-ukraine-news.org/2016/01/22/progresyvni-initsiatyvy-elektronnogouryaduvannya-ukrayina-mozhe-staty-liderom-v-blokchejn-obignaty-inshikrayiny-zavdyaky-novym-progresyvnym-rishennyam. – 2016. – 22.01).
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У цілющі властивості електронного уряду повірили не лише
програмісти, які розбираються у цифровій сфері, а й люди, які не
дотичні до роботи з технологіями. В Україні до цих пір не прийняті жодні
нормативні акти стосовно id-картки (е-паспорту), що ускладнює
прогресування е-уряду.
Коли експерти із електронного самоврядування починають говорити про
електронний уряд, то зазвичай згадується старий радянський жарт про
суслика: Електронний уряд бачив?- Ні!- А він існує. Минулої зими, Яніка
Мерило, почала проводити відкриті лекції та семінари, про ефективність та
доцільність е-government в Україні. У цілющі властивості електронного
уряду повірили не лише програмісти, які розбираються у цифровій сфері, а й
люди, які не дотичні до роботи з технологіями. У той час більше говорилося
про те, які плюси це принесе Україні, ніж про те, чи впорається країна із
таким технологічним та інформаційним викликом.
Державне українське е-самоврядування
Електронний уряд – це ефективне використання нових технологій для
поліпшення взаємин та розвиток зв’язків між державними службами та
громадянами.
Україна обрала для себе стратегію – локального розвитку е-уряду. Її
мета – по максимуму перевести місцевий документообіг у електронному
форму. Наприклад, декларації чиновників чи витрати місцевого
бюджету. Вікторія Гриб, керівник департаменту зі сталого розвитку ДТЕК,
вважає, що це свого роду «вихід з тіні». Адже зараз у депутатів немає
можливості приховати свої доходи і витрати. Усі дії заносяться в систему. Це
допомагає економити час: на підготовку декларації до податкової піде
орієнтовно хвилин п’ять.
З одного боку, це зручно, але з другого така концентрація уваги лише на
державних документах повністю вбиває дух електронного самоврядування.
Андрій Красний, старший менеджер департаменту консалтингу компанії
«Делойт», у своїй статті «Электронное правительство в действии», рік
тому, застерігав, що е-уряд – це не просто термін, який означає спосіб
надання інформації у сфері державних послуг. А проміжна ланка між владою
і бізнесом, коли кожен підприємець може запропонувати свої послуги у
системі онлайн. Можливість подивитися бюджетні витрати міста чи
подати петицію на сайті президента, не допоможуть Україні у розвитку
демократії чи громадянського суспільства.
Бо електронним урядуванням рухають не довідки, які можна отримати
не виходячи з дому. А електронний сервіс, де між державою і приватними
підприємцями відбувається чесна онлайн-боротьба за свого користувача.
Натомість система, яку вибрала для себе Україна лише односторонньо
представляє інтереси громадян, не надаючи їм всієї онлайн-сервісної бази, а
обмежується лише державною.
Економія по-вінницьки
Фінансову підтримку міста від держави отримують частково, тому не всі
населені пункти, вирішили спробувати себе у цій сфері. На таку електронну
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авантюру погодилися лише кілька міст України: Луцьк, Львів, Вінниця,
Одеса, Харків та Київ. Згодом і інші міста мають підключитися до цього
процесу. Але поки вони лише знаходяться на стадії спостерігачів.
Олександр Неберикут, з громадської мережі «Опора», вважає, що
умови у сфері електронних диктує Вінниця. »Вінниця, насправді дивує. Її
досвід є універсальним, але в першу чергу з пов’язано із політичною волею
та лідерством». Працівник інформаційного відділу Вінницької міської
ради, Володимир Романенко, вважає, що секрет успіху, електронної
Вінниці, у тому що, е-урядування було прописано у стратегії розвитку міста.
У 2013 році, Вінниця відмовилася від паперу, це дозволило скоротити 12
працівників. Окрім цього, усі виконавчі органи міста використовують лише
одну інформаційну мережу. У цю ж мережу включена система ЖКГ. На сайті
Вінницької міської ради, можна знайти мапу звернення громадян, громадські
слухання, бюджет, географічні витрати коштів міською радою. Нічого
такого, що може на перший погляд здивувати. Подібні е-сфери надання
послуг є і в інших містах, які прийняли на себе електронну естафету. Та
тільки у Вінниці наважилися піти на провокаційний крок та відмовитися від
паперу, це допомагає економити більше 300 тисяч гривень у рік.
Тимофій Александронець, керівник управління ІТ Львівської
міської ради:
«Бюджетні кошти допомагають лише частково. Частина грошей – ґранти
або капіталовкладення ІТ-компаній. А значна частка працівників – це
волонтери та стажери». Один з найбільших ґрантів, які отримав Львів – це 1
млн. 800 тис. грн від Шведської агенції міжнародного розвитку SIDA на
впровадження електронного документообігу в мерії.
Поки міста тільки впроваджують е-урядування, про економію бюджету
говорити важко. Розробники «ProZorro» вважають, що коли система е-уряду
запрацює на повну, це дозволить економити 200 мільйонів гривень.
Наприклад, Данія, щороку економить 460 мільйонів євро.
«Що заважає нам фінішувати»
Проблеми, які не дозволяють е-уряду розвиватися, пов’язані із
технологічною відсталістю України. У рейтингу ООН з розвитку
електронного управління в світі, Україна займає 87 місце, поступаючись не
тільки таким титанам у сфері електронного самоврядування як Сінгапур (1
місце), Великобританія (8) чи Естонія (15), а й таким країнам, як Білорусія
(55), Молдова(65) та Монголія (66).
В Україні до цих пір не прийняті жодні нормативні акти стосовно idкартки (е-паспорту), що ускладнює прогресування е-уряду. Без цього важко
ідентифікувати особу. У Грузії, наприклад іd-картку видають міські
адміністрації, за 3-4 дня після запиту. В українців, чомусь присутній страх,
що id-картка, яка буде синхронізуватися з телефоном – це ще один спосіб
щоб слідкувати за людьми. Кожен раз коли мова заходить про це, у людей
спрацьовує «синдром кдбешника» і е-ідею приходиться переносити на інший
не визначений термін. Іd-картка – це спосіб підтвердження особи в
електронному особистому кабінеті, де містяться її персональні данні.

Експертний погляд

38

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

1 – 31 січня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Наприклад, місце проживання, якщо авторизуватися у системі, то можна
спостерігати за системою ЖКГ у своєму будинку. Але поки на державному
рівні не буде прийнятий закон про е-підпис, електронний уряд може лише
максимум перевести усі паперові бази у систему он-лайн, видавати довідку
та реєструвати заяви на шлюб.
Електронний уряд – це універсальний спосіб побороти дрібну корупцію
та адміністративну бюрократію. Тому чиновників можна вважати, ще
однією причиною, яка не дозволяє на всю потужність впроваджувати е-уряд.
В Індії, з таким проявом корупції почали боротися волонтери, які згодом
переросли у соціальних підприємців за допомогою ІТ. Індійці створили
анонімний портал «I Paid A Bribe», де жителі могли поскаржитися на те, що з
них вимагали хабар або повідомити про те, хто взяв незаконні гроші. Через
півроку платформа набрала такого розмаху, що деяких державних
працівників притягли до відповідальності.
Екс-генеральний директор «Майкрасофт Україна», Дмитро
Шимків, вважає, що проблема з електронним урядом полягає в тому, що не
існує однієї інформаційної мережі, яка б об’єднувала електронний
інформаційний простір. Мова йде не про те, що міські чиновники
використовують поштову адресу mail.ru, а те, що не існує одного е-адресу
для всіх. Наприклад в одній міській раді, працівники можуть мати скриньки
на абсолютно різних ресурсах – gmail.com, uk.net, тощо. Для того, щоб
створити такий е-простір потрібен максимум тиждень, а ось скільки часу
потрібно, щоб його почали використовувати – не відомо.
Складається враження, що стратегію, яку обрала для себе Україна – це
не локальний розвиток електронного урядування, а часткове е-урядування.
Усе, що стосується державного документообігу – виконується. Але, бізнес в
Україні, у цій сфері взагалі не представлений. Приватні компанії не можуть
брати онлайн участь у тендерах, пропонувати свої послуги жителям, тощо.
Це створює враження «недо» е-уряду, який тільки те і може, що довідки
видавати і реєструвати заяви на шлюб онлайн (Наталія Шевяхова Що не
так
з
електронним
самоврядуванням
в
Україні
//
http://ipress.ua/articles/shcho_ne_tak_z_elektronnym_samovryaduvannyam_v_u
kraini_151904.html. – 2016. – 21.01).

Революцією назвав Петро Порошенко початок виготовлення в
Україні паспортів у вигляді пластикових карток. На таких електронних
носіях потенційно може зберігатись значно більше інформації, аніж на
звичних паперових посвідченнях особи.
За словами президента, нові паспорти дозволять вирішити одразу кілька
проблем. Це швидший перехід до електронного урядування, підвищення
рівня захисту документів, а також важливий крок для візової лібералізації з
країнами Європейського союзу. Водночас експерти заявляють, що втілити
абмітні плани буде вкрай складно, адже презентовані ID-картки
потребують недешевої інфраструктури, а її в Україні наразі нема. Відтак,
з 1 січня наступного року, коли й мають почати видавати паспорти нового
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зразка, у їхніх власників може з’явитись ціла низка труднощів з
використанням.
45 тисяч ID-карток на добу. Саме стільки наразі зможе виготовляти
поліграфічний комбінат «Україна». За словами президента України Петра
Порошенка, устаткування, на якому друкуватимуть нові паспорти, коштувало
трохи більше мільйона євро. Президент наголосив на трьох основних
перевагах, які дають електронні паспорти. Чи не в першу чергу, зважаючи
на конфлікт на Донбасі, це безпека. Адже новий паспорт значно важче
підробити. У документі застосовано кілька рівнів захисту. Вмонтований
електронний чіп також ускладнює будь-які махінації з документами.
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Ще однією перевагою впровадження ID-карток Порошенко назвав
пришвидшення євроінтеграційних процесів. Підвищення безпеки українських
документів є однією з вимог для лібералізації візового режиму з країнами
ЄС. І третій пункт, відзначений у промові президента, – електронне
урядування. Наразі паспорт може містити звичний набір даних, та якщо
Верховна Рада проголосує за відповідні зміни до законодавства, обсяг
інформації на картках можна значно розширити. Електронний паспорт
містить два види інформації: візуальну (яку можна побачити неозброєним
оком) та призначену для зчитування спеціальним устаткуванням і
зашифровану в чипі. Серед інших даних на картці може з’явитись і цифровий
підпис власника. Загалом на паспорті поміститься 400 кілобайтів інформації.
Президент України Петро Порошенко:
«Чому б тут не бути медичним даним? І тоді не треба до поліклініки
тягати свою медичну картку. Чому тут не може бути податкової інформації,
разом з ідентифікаційним кодом? Чому б у Центрах адміністративних послуг,
в прозорих офісах, лише, коли ти надаси цю картку, ти б міг отримати будьякий документ і тобі більше не потрібне нічого? Початок виготовлення
паспортів України у вигляді ідентифікаційних карток – це справжня
революція, це останнє «прощавай» Радянському Союзу».
Визнаючи певні переваги нового документа, експерти озвучують і
критичні зауваження.
Експерт
Центру
політико-правових
реформ
Віктор
Тимощук розповідає одразу про кілька недоліків електронних паспортів.
У першу чергу йдеться про те, що ID-картка є доволі витратною новацією. Це
стосується як самого бланку, пояснює експерт, так і інфраструктури,
необхідної для користування таким документом. Інформацію з ID-карток
зчитує спеціальне обладнання, якого наразі в Україні немає. Облаштування
лише одного пункту для роботи з новими паспортами, за словами Тимощука,
коштуватиме близько трьохсот тисяч гривень.
Також, зазначає експерт, недоліком картки буде відсутність графічно
нанесеної інформації про місце проживання людини. Зараз передбачено, що
ця інформація зберігатиметься на чипі. У паперовому вигляді її можна буде
отримати у формі витягу з відповідного реєстру. «Але ходити з електронною
карткою та паперовим витягом – це якийсь нонсенс».
Вартість електронного паспорта без урахування ПДВ складе близько 160
гривень. Однак, за підрахунками експерта, це лише вартість бланка. В
підсумку ж, з усіма виплатами та наданими послугами ціна паспорта зросте
до трьохсот гривень. Відтак експерт переконаний, що наразі немає
необхідності у цифровому паспорті. Більше того, схожих вимог не ставили
до України і представники ЄС.
«Європейський союз сподівається, що у нас буде надійніший документ,
але він точно не вимагає такого паспорта, який нам намагаються нав’язати.
Навіть у країнах Європи сумніваються, чи дає якісь переваги цифровий
паспорт. Єдина серйозна вигода у європейців – це те, що вони з цим
цифровим паспортом, внутрішнім по-суті, як з біометричним подорожують у
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рамках Євросоюзу. А українцям він нічого нового не додасть. Водночас для
електронного урядування створює лише проблеми, бо сьогодні можна
дешевшими способами ідентифікуватися електронними каналами. Тут навіть
фахівці з е-урядування підтвердять, що це, швидше, буде проблема, аніж
перевага».
Через закриті кошториси комбінату «Україна» існують корупційні
ризики.
Експерт переконаний, що бажання впровадити новацію може бути
продиктоване корупційними мотивами. Не відкидає такої можливості і
журналіст-розслідувач Денис Бігус. Він уже писав про оборудки довкола
виготовлення біометричних паспортів, на його думку, у зв’язку із закритими
кошторисами поліграфічного комбінату «Україна», який займатиметься
виготовленням також ID-карток, зловживання можливі і цього разу.
«Комбінат «Україна» говорить, що ваш новий паспорт коштуватиме 100
гривень. А чому він коштуватиме саме стільки, яким чином формується ціна,
який прибуток комбінату, які витрати комбінату на виготовлення? Ви цього
не знаєте. І далі залишається лише припускати, що або все робиться чесно,
або, навпаки, комбінат переплачує за яку-небудь дрібничку роялті. Воно
приховане, ви про нього не знаєте, але зі ста гривень, які ви сплачуєте за
документ, 80 комбінат насправді віддає якимось спритним хлопцям за
патент».
Документи нового зразка безкоштовно зможуть отримати українці віком
від 14 років. Після впровадження ID-карток паспорти старого зразка теж
залишаться чинними. Їх заміна не є обов’язковою (Чому електронний
паспорт українцям нічого нового не дасть – експерт //
http://domik.ua/novosti/chomu-elektronnij-pasport-ukrayincyam-nichogonovogo-ne-dast--ekspert-n243708.html. – 2016. – 13.01).
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Блоги та соціальні мережі
Jaanika Merilo:
Основная победа – научилась маштабировать лучшею практику по
городам без личного присутствия и так, что от основных городов не отнимает
время. Так что, в теории, могу добавлять города.
По
городам
основное
время
уделялось
конечно
Львову,
Днепропетровску, Николаеву (и области), со следующей недели и Харькову
(и области). Ну и немного Каменец и Одесская область.
Все такие разные – где говорим о блокчейне для идентификации людей,
где о создании документооборота и открытого бюджета.
На национальном уровне думаем, как легализировать МобилИд
(возможность получать госуслуги через мобильный телефон) и подключаем
новые банки скоро к БанкИд.
Заканчиваем подготовку закона об электронном подсчете протоколов,
готовимся к парламентским слушаням на следующей неделе и к круглому
столу
о
защите
от
наездов
на
бизнес
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 29.01).
Дмитрий Дубилет:
На iGov произошло крутое обновление. Вот некоторые новые «фичи»,
которые видны со стороны пользователя:
1. Раньше, если вы заполнили заявку на какую-то госуслугу неправильно,
чиновнику ничего не оставалось, как браковать вашу заявку. Теперь же
чиновник может отправлять вам отдельные поля вашей заявки на уточнение.
Так экономится и ваше время, и его.
2. Если вы заполняете заявку, которую раньше уже заполняли, то теперь
есть возможность предзаполнить все поля из прошлой заявки.Тоже экономит
время.
3. Появилась возможность отменить свою заявку. Особенно полезно,
если, например, вы назначили время для визита в госорган, а затем у вас
поменялись планы.
4. iGov стал корректно работать на смартфонах. Есть элементы
адаптивной верстки, хотя до идеала далеко. Но хотя бы подать заявку со
смартфона теперь можно.
5. Если для какой-то услуги от вас требуется подача документа с
наложенной ЭЦП, то теперь система автоматически проверяет наличие ЭЦП
на файле. В админке чиновника, кстати, отображается информация о
наложенном ЭЦП.
6. Появилась возможность вести диалог с чиновником в рамках заявки.
Чиновник может написать какой-то вопрос или уточнение. Вы получаете об
этом уведомление на емейл. Вы можете написать ответ, вступить в диалог.
Это часто эффективнее, чем телефонные звонки.
Блоги та соціальні мережі
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И еще 101 улучшение (https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. – 2015. –
29.01).

Ігор Попов, народний депутат України, фракція РПЛ, заступник
голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції:
Одна з тем для обговорення в парламенті та соцмережах зараз –
подання декларацій. Стартував період декларування. А ще – стався
прокол із так званими електронними деклараціями. В пітьмі нічного
обговорення бюджету дехто пропхав норму про відтермінування подання
таких декларацій. Мало хто розуміє, але всі засуджують. Що є насправді?
Згідно із діючим на сьогодні законодавством держслужбовці та інші
відповідальні особи заповнюють старі декларації та здають за місцем роботи.
Найбільш цікаві посадовці давно вже оприлюднюють свої декларації на
сайтах відповідних органів влади, всі бажаючі можуть там з ними
ознайомитися. Останньою опиралася Верховна Рада, по частині депутатів
дані були закриті. Проте спікер В.Гройсман ще минулого року дав команду
оприлюднити всі декларації депутатів, трагедії з цього не вийшло. Так само
існують громадські ініціативи, які копіюють декларації та формують з них
доступні баз и даних.
У 2016 році після рішення Нацагентства по запобіганню корупції
запрацює новий механізм декларування доходів та видатків, і відповідне
подання декларацій планується за підсумками 2016 року. Перелік
віддомостей по новій формі є досить серйозним, до прикладу, декларуються
всі подарунки дорожчі за 5 мінімальних зарплат, всі наявні готівкові кошти,
членство в усіх громадських організаціях, покупки дорожчі за 20 мінімалок
(це стосується майна та цінних паперів в першу чергу). За недостовірні дані у
декларації – кримінальна відповідальність. Жесть. Але посадовці вже три
тижні фіксують всі ці трансакції, на всяк випадок готуючись до майбутнього
декларування. Хоча логічно, що нові дані будуть звітуватися за фактом
витрат, зроблених після офіційного старту нового порядку декларування.
За попереднім планом, Нацагенство з питань запобігання корупції мало
запрацювати в 2015 році, і зараз воно вже мало приймати електронні
декларації онлайн відповідно до розробленої Нацагентством нової форми.
Проте, інтриги навколо НАЗК тривають, і воно при оптимістичному сценарії
буде сформоване (принаймні керівна п’ятірка) не раніше квітня, потім – набір
персоналу, затвердження штатного розпису, кошторис, новосілля, тендери на
софт. У результаті на кінець літа з’явиться база даних для електронних
декларацій. Як свідчить на сьогодні чинне законодавство (з урахуванням
поправки до Закону про Бюджет на 2016 рік), цю базу почнуть заповнювати з
1 січня 2017 року. Проте, це суперечить одному із експертних звітів з
виконання плану щодо лібералізації візового режиму – там запуск системи
Україною обіцяний ЄС в першому кварталі 2016 року.
Тоді з’являється законопроект 3755, який має виправити помилку.
Законопроект із однієї фрази: система електронного декларування
запускається не з 1 січня, а по команді НАЗК. Що це змінить? Фактично
Блоги та соціальні мережі
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нічого. В серпні чи навіть у червні 2016 НАЗК може оголосити про
готовність софта, проте заставити посадовців заповнювати другу
декларацію не зможе. Тобто 3755 – це типу відмазка для плану по
лібералізації візового режиму.
Паралельно з’являється законопроект 3787, який має врегулювати зрив
термінів створення НАЗК і дозволити Нацагенству чимось займатися вже у
2016 році, а не лише розробляти інструкції та методички. Проте,
законопроект готувався швидко та теоретиками, тому містить ряд спірних
норм. Так, пропонується заставити в другому півріччі 2016 року примусити
посадовців заповнити другу декларацію за 2015 рік, причому заднім числом
зміниться форма – це буде розширена декларація за новою формою.
Розширений перелік відомостей і так складний, а згадати про всі отримані
подарунки чи видатки через півтора роки багатьом буде важко. В результаті,
підвішеними опиняться тисячі ключових посадових осіб держави, їх можна
буде при бажанні притягнути до кримінальної (!) відповідальності за
приховування відомостей. Чудовий важіль впливу на тих кого треба. Ми
звичайно сподіваємося що до НАЗК оберуть ангелів, які не
застосовуватимуть вибірковий підхід. А якщо ні?
Вихід як завжди посередині: внести в базу даних відомості із декларацій,
поданих за старою формою, і почати перевірку хоча би цих відомостей.
Ну й не забуваємо, що реальна проблема не в деклараціях. Реальні статки
записані не на корупціонерів, а на пов’язаних осіб, і вся ця нова система
робить лише перший маленький крок до перевірки способу життя. Ця
перевірка буде проводитися НАЗК вибірково за методиками, яких поки що
немає, і санкцій за порушення цих вимог поки насправді не передбачено.
Я сам є співавтором 3787, починаємо розгляд у профільному комітеті, і
запрошую практиків до обговорення і пошуку оптимального рішення (Новий
порядок декларування принесе прозорість але є купа ризиків //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/popov/56a881d6bca1c. – 2016. – 27.01).

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Ось і стартувала реалізація ще однієї реформи. Це був важкий шлях,
який тривав майже рік. Але він успішно закінчився!
25 січня двадцять юнаків отримали свій перший паспорт – картку з
чіпом. Протягом 4-х років такий паспорт отримає кожен українець. Тільки не
таких розмірів, як я тримаю:). Буде як кредитка, але дуже smart!
Ще близько 8000 шістнадцятирічних українців оформили й готові
отримати нові паспорти. Розраховую, що найближчим часом парламент
підтримає наш законопроект і по всій країні стартує обмін старих паспортівкнижечок на нову сучасну картку-паспорт із чіпом.
Такий новий паспорт, що включає повну ідентифікацію людини і
цифровий підпис, відкриває можливості для вибухового розвитку онлайн
сервісів, створення електронних сервісів у банківських, страхових та інших
сферах...
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У близькій перспективі такий розумний паспорт може бути і
водійськими правами, і медстраховкою, і бухгалтерським кодом для
операцій... Усім, що передбачимо. І не треба носити з собою купу папірців і
посвідчень. Ми заклали можливості для розвитку за рахунок наповнення чіпа!
Ніякого примусу. Після прийняття Закону розповімо всім громадянам
про його деталі, але вже зараз такий паспорт готові оформляти 330 із 600
відділень Державної міграційної служби по всій Україні. До кінця року
дооснастимо і буде готовність у ВСІХ відділеннях.
Ми тільки почали процес і як у будь-якій новій справі буде короткий
перехідний період, протягом якого ми, швидше за все, відточимо механізм й
усунемо недоліки. Але це реальний процес, який приведе українців до
володіння сучасним і зручним інструментом у нашому повсякденному житті.
Ми дуже відставали, проте зараз змогли реалізувати одну з найсучасніших
технологій для наших громадян (Нові smart-паспорти українців //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/56a7457771635. – 2016. – 26.01).
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Інфографіка

Jaanika Merilo:
Где открытый бюджет и на каких решениях.

(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 24.01).
По итогам 2015 года Днепропетровская область стала
безоговорочным лидером по количеству госуслуг, которые местные
госорганы предоставляют жителям через интернет.
Сегодня таких услуг насчитывается 115, тогда как в Винницкой области
– 49, а в Киевской – 35.
ТОП-5 замыкают Одесская (18) и Львовская области (13). В большинстве
других регионах Украины количество доступных местных электронных
госуслуг можно пересчитать на пальцах одной руки.
С такой статистикой закончил 2015-й год портал госуслуг iGov.org.ua. В
июне 2015 года его запустил Дмитрий Дубилет, IT-директор «Приватбанка»
совместно с десятком волонтеров.
Ресурс стал единственно возможной альтернативой Единому
государственному порталу административных услуг, потому что госпортал
никаких услуг в режиме онлайн до сих пор не предоставляет.
iGov – это некоммерческий проект. Он был создан для борьбы с
коррупцией в сфере предоставления государственных услуг гражданам и
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бизнесу, а также для улучшения качества взаимодействия государства с
гражданами.
Сегодня на портале доступно 214 услуг. Большую часть из них можно
получить через интернет. Впрочем, есть среди них и те услуги, для получения
которых все-таки придется постоять в очередях под кабинетами чиновников,
но только на определенных этапах.

Кто тормозит процесс
Перевод государственных административных услуг в электронную
форму в стране идет очень медленно. Большинство чиновников в областях не
проявляют особого интереса к внедрению таких новшеств.
Часто им просто невыгодно разрушать собственную монополию на
предоставление госуслуг, и делать этот процесс прозрачным.
Начальник управления информационных технологий Львовского
горсовета Тимофей Александронец:
«Скорость запуска электронных услуг в первую очередь зависит от
политической воли городского головы, депутатов и органов исполнительной
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власти на местах. И это главное условие. Если политическая воля сильная,
тогда процесс запуска услуг происходит быстро».
Такого
же
мнения
придерживается
Дмитрий
Дубилет:
«Административные услуги – это вертикаль влияния губернаторов.
Например, мы с Саакашвили в Одесской области запустили услугу
оформления субсидий. Теперь там доступны все районы области, кроме
самой Одессы. С мэрией Одессы мы еще не договорились».
В Днепропетровской области е-услуги также внедряются при поддержке
губернатора. Не все административные услуги местная власть может
предоставлять без согласования с местной налоговой или, например,
миграционной службой. Они должны договориться.
«В таких случаях губернатор только своим авторитетом может им
помочь в этом. Например, так было с запуском в Днепропетровске
электронной услуги от МРЕО. Тогда губернатор попросил руководителя
областного МВД направить своего заместителя на встречу с волонтерами
iGov. После этой встречи услуга заработала».
Лидеры и аутсайдеры
В
результате
активной
поддержки
губернатора,
жители
Днепропетровской области через iGov могут получить рекордное количество
местных административных госуслуг – 115.
В то же время, в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской
областях жителям через интернет не доступна ни одна госуслуга.
Между тем, статистические данные портала iGov говорят о том, что
чиновники областей-аутсайдеров напрасно игнорируют электронные
госуслуги. Потребность в них со стороны граждан огромна.
Например, только за один месяц в разделе «Получение субсидии на
оплату жилищно-коммунальных услуг» побывало более 75 тысяч
посетителей. Но оформить эту субсидию через портал смогли только жители
Днепропетровской и Киевской областей, потому что она работает только в
этих регионах.
Днепропетровская и Киевская области также стали лидерами по
количеству предоставленных электронных госуслуг местного уровня.
Существенный разрыв между областями по количественным показателям
вызван тем, что в разных регионах услуги запускались в разное время.

ТОП-5 областей по количеству предоставленных на iGov местных е-госуслуг
К-во
предоставленных услуг

Название услуги
Днепропетровская
Получение субсидии
коммунальных услуг

Інфографіка

на

оплату

жилищно-

5726

Выдача/замена паспорта гражданина для выезда за
границу

2924

Предоставление справки об отсутствии (наличии)

1325
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судимости или ограничений, предусмотренных уголовнопроцессуальным законодательством
Киевская
Получение субсидии
коммунальных услуг

на

оплату

жилищно-

Регистрация авто с пробегом в МРЭО

530
151

Регистрация
места
жительства
(с
опцией
одновременного снятия с регистрации с прежнего места)

84

Тернопольская
Выдача справки из государственной статистической
отчетности о наличии земель и распределении их по
владельцам земель, землепользователями, угодьями

20

Предоставление
помощи

7

единовременной

материальной

Рассмотрение соответствия намерений относительно
местоположения временного сооружения

6

Ровненская
Предоставление справок незанятому населению об
отсутствии земельных участков для ведения ЛСХ

5

Выдача копий, выписок из распоряжений городского
головы, решений, принятых городским советом и
исполнительным комитетом

4

Отправить обращение к городскому голове

3

Одесская
Получение субсидии
коммунальных услуг

на

оплату

жилищно-

19

Для улучшения уровня сервиса портал iGov постоянно собирает отзывы
пользователей о качестве предоставленных услуг. Наивысшую оценку на
сегодня имеют услуги социальной направленности, а низшую – услуги от
Министерства внутренних дел.
3 услуги с самой высокой оценкой
3 услуги с самой низкой оценкой
качества предоставления
качества предоставления
Название
услуги

Інфографіка

Количество
баллов от 1 до 5

Название
услуги

Количество
баллов от 1 до 5
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Выкопировка

из
топографического
плана города 1: 500
Выдача
справок
о
получении
/
неполучении всех
видов
государственных
социальных
пособий
Получение
субсидии на оплату
жилищнокоммунальных
услуг

5

Регистрация
авто с пробегом в
МРЭО

3,15

5

Предоставлен
ие
выписки
из
Единого
государственного
реестра
МВД
Украины

3,6

4,7

Предоставлен
ие
справки
об
отсутствии
или
наличии судимости

4,1

Подводя итог 2015 года, Дмитрий Дубилет признается, что ошибся с
прогнозом количества доступных услуг на портале в конце года. Летом он
ориентировался на 250-300, а фактически доступно 214.
«Не учел, что запуск ряда услуг затянется из-за затянувшихся реформ
внутри отдельных госорганов».
Тем не менее, в 2016 году руководитель проекта планирует перевести в
электронную форму все существующие услуги и подключить к ним все
регионы страны (Всеволод Некрасов Хто досяг успіху, а хто провалився.
Підсумки впровадження електронних держпослуг в регіонах //
http://www.epravda.com.ua/publications/2016/01/13/576226. – 2016. – 13.01).

Інфографіка
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Зарубіжний досвід
Глобальная инициатива Land Matrix позволяет пользователям
отслеживать земельные сделки, совершаемые в любой точке планеты.
Основная цель Land Matrix – содействие открытому сообществу в
обеспечении прозрачности и подотчетности в процессах принятия решений в
отношении земли и инвестиций. Проект предусматривает возможность
добавления информации об известных пользователю сделках, которых нет в
базе.
При поддержке различных организаций в рамках инициативы стала
доступна информация о сделках внутри региона, страны, или на
тематической основе – это дает гражданам возможность активно участвовать
в принятии важных решений. Все данные визуализируются – так проще
проанализировать, кто, где и с какой целью приобретает землю (Создан
специальный
проект,
посвященный
земельным
сделкам
//
http://open.gov.ru/events/5514849. – 2016. – 27.01).
Итоги реализации программ информатизации в 2015 году,
результаты социально-экономического развития отрасли за прошлый
год обсуждены сегодня на заседании коллегии Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь. В мероприятии приняли участие
заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, помощник Президента
Всеволод Янчевский, руководство Национального банка, министерств и
ведомств, представители ведущих IТ-компаний, сообщили БЕЛТА в
министерстве.
Министр связи и информатизации Сергей Попков в своем докладе
проинформировал, что по итогам 2015 года выполнены все установленные
показатели прогноза социально-экономического развития для отрасли связи,
организации системы Минсвязи реализовали бизнес-планы развития по
основным критериям – чистой прибыли и рентабельности продаж.
Заместитель премьер-министра Анатолий Калинин позитивно оценил
итоги работы отрасли связи в 2015 году и поручил разработать план
первоочередных мер по активизации работы в сфере электронного
правительства.
Всеволод Янчевский, помощник Президента:
Активное внедрение государством ИКТ высоко оценено в мире. «За
последнее время нашей стране удалось опередить все страны СНГ по
развитию ИКТ. Об этом ясно говорят рейтинги Международного союза
электросвязи. Беларусь заняла 36-е место из 167 стран и серьезно опережает
Россию и Казахстан. Но сделать надо на порядок больше. У Беларуси есть
все шансы стать лидером в Восточной Европе».
Первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко
высказал мнение, что сегодня информационно-коммуникационные
Зарубіжний досвід
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технологии не просто влияют на экономику и общественные процессы, а
являются определяющим фактором развития. «Идет глобальная
трансформация всех без исключения сфер деятельности человека. Готовность
к этим переменам – залог будущего страны» (Владимир Волков Работу в
сфере электронного правительства намерены активизировать в
Беларуси
//
https://digital.report/rabotu-v-sfere-elektronnogo-pravitelstvanamerenyi-aktivizirovat-v-belarusi. – 2016. – 27.01).

Пользователям сервиса Earthquake Track доступна актуальная
информация о землетрясениях по всему миру. В основе работы сервиса –
сейсмические данные Геологической службы США.
Earthquake Track позволяет отследить всю информацию о
землетрясениях с силой более 1.5 магнитуды: за неделю, месяц или год, а в
отдельной колонке можно ознакомиться с теми, что произошли сегодня.
Кроме того, можно выбрать из списка конкретное местоположение и
таким образом ознакомиться с историей землетрясений за любой период
(США вывели информацию о землетрясениях в формат открытых
данных // http://open.gov.ru/events/5514840. – 2016. – 25.01).
Дмитрий Маркушевский, академический директор Школы
молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA):
Наряду с государственно-частным партнерством, которое требует от
участников взаимного уважения и доверия и поэтому не защищено от
злоупотреблений и манипуляций, креативным устойчивым решением
видится предложенная в 2008 году технология »блокчейн» (цепь блоков),
которая направлена на устранение фундаментальной проблемы
доверия.
Большинство людей не знают об этой технологии, но многие слышали о
продукте, который на ней основан – цифровой валюте биткойн, защищенной
и от эмиссионного давления центробанков, и от внимания финансовых
регуляторов.
Блокчейн считается книгой для учета денежных операций. В то же
время, по своей сути, это прозрачная распределенная база данных, которая
содержит информацию о всех транзакциях, проведенных участниками
системы, т.е. о всех событиях цифрового мира. В случае биткойна
транзакциями являются денежные переводы между кошельками
пользователей, которые сохраняют приватность, а при необходимости могут
быть идентифицированы (например, в рамках следствия).
Существенно, что реестр хранится одновременно у всех участников
системы и автоматически обновляется при каждом внесенном изменении.
Таким образом, каждый обладатель счета имеет доступ к информации о
любой из транзакций, начиная с первого биткойн-перевода, осуществленного
в 2009 году.
Пользователи выступают в качестве коллективного нотариуса, который
подтверждает истинность информации в базе данных и обеспечивает защиту
Зарубіжний досвід
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от манипуляций и злоупотреблений. Если отдельный компьютер
подвергнется хакерской атаке или один из участников сети попробует
сжульничать – это отразится в миллионе улик.
Компьютеры, которые производят вычисления и объединяют
транзакции в блоки, получают вознаграждение. Это стимулирует участников
рынка поддерживать работу системы.
Таким образом, технология блокчейн имеет весьма привлекательные
свойства: децентрализованность, публичность, необходимость консенсуса
участников для создания новых блоков и вознаграждение, делающее участие
экономически выгодным.
Технически эта платформа позволяет пользователям прийти к
соглашению о чем угодно без посредников, что обеспечивает основу для
децентрализованных форм управления, для социальных контрактов,
основанных на принципе консенсуса, и позволяет поддерживать баланс в
интересах общества.
Блокчейн нивелирует влияние эгоистических факторов, которые ведут
людей к погоне за властью, созданию мошеннических схем, подрывающих
общественный интерес и государственный суверенитет. В то же время
появляется стимул для участников работать честно, так как правила
применяются ко всем в равной степени. Так возникает новая форма
социальной ответственности.
Важно понимать, что технология блокчейн – это, в первую очередь,
принципы, на которых она основана, а не единственно возможная их
реализация, как и цифровая валюта, подверженная колебаниям – не
единственная
область
ее
применения.
Эта
технология развивается благодаря энтузиастам, ученым, программистам и
поддержке продвинутых бизнесменов и политиков.
Уже имеются инициативы использования платформы блокчейн для
взаимовыгодного обмена знаниями, учета прав собственности, создания
краудфандинговых площадок, позволяющих инвесторам отслеживать, как и
на что тратятся средства, предотвращения коррупции и повышения
прозрачности государственного и местных бюджетов, а также для
обеспечения честного подсчета голосов на выборах.
Например, с 1 декабря 2015 года для онлайн-резидентов Эстонии стал
доступен ряд нотариальных услуг с использованием технологии блокчейн. В
Украине аналогичные технологии используют в проектах электронного
правительства. Компания-гигант IBM работает над созданием блокчейна с
открытым кодом как решения для «умных» самоисполняемых контрактов,
интернета вещей (IoT), борьбы с противозаконными методами использования
криптовалют и т.д.
В Беларуси электронное правительство и цифровая экономика
объявлены приоритетами стратегии развития информатизации на 20162022 годы.

Зарубіжний досвід
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И хотя использование криптовалют пока находится за рамками
правового
поля
нашей
страны,
технологией
блокчейн
уже заинтересовались IT-бизнесмены и банкиры во главе с Нацбанком.
Внушает оптимизм оценка Международного союза электросвязи, по
которой Беларусь в рейтинге по индексу развития информационнокоммуникационных технологий занимает 36-е место из 167 экономик,
поднявшись за последние 5 лет на 14 позиций. Значит, технических
препятствий для внедрения принципов прозрачной консенсусной «цепи
блоков» быть не должно (Как обустроить Беларусь. Скованные одной
цепью // http://naviny.by/rubrics/opinion/2016/01/19/ic_articles_410_190757. –
2016. – 19.01).

Летом 2016 года в Кыргызстане планируют начать массовое
внедрение биометрических паспортов, в чипе которых также будут
интегрированы водительские права и медицинская карта. Пока
специалисты Государственной регистрационной службы (ГРС) ведут
разработку этой идеи, цель которой состоит в облегчении доступа к
госуслугам. Не будет ли он препятствовать реализации гражданами своих
избирательных прав?
Следующие выборы президента должны состояться осенью 2017 года.
Алмазбек Атамбаев, действующий президент, ранее уже заявлял, что не
будет выставлять свою кандидатуру на второй срок; кроме того, это
запрещено конституцией, которая была принята незадолго до его избрания в
2011 году. Будущие выборы руководство республики намерено провести по
новым биометрическим паспортам. Если работа по выдаче паспортов
начнется в плановый срок, у граждан на их получение будет чуть более года.
Глава ГРС Тайырбек Сарпашев в начале декабря заявил, что получение
нового документа будет не принудительным, а «по желанию».
Это будут вторые национальные выборы в Кыргызстане с
использованием биометрики. В уходящем году прошли парламентские
выборы с использованием биометрических данных для регистрации
избирателя и его идентификации в день голосования. Для участия в них
около 3 млн избирателей прошли биометрическую регистрацию – немногим
меньше того числа, которое было зарегистрировано на предыдущих выборах.
По словам политика Эдиля Байсалова, часто звучавшие накануне
последних выборов аргументы, что биометрика ограничивает или отменяет
право на участие в выборах, не выдерживают критики. «Для участия в
выборах всегда нужно предъявить документы идентификации личности.
Всем, абсолютно всем, была дана возможность получить такой новый способ
идентификации», – говорит он в интервью DR.
Экс-судья Конституционной палаты Верховного Суда Кыргызстана
Клара Сооронкулова, досрочно освобожденная от должности за то, что
посчитала неконституционным закон о биометрической регистрации
граждан, продолжает критиковать ситуацию, при которой право граждан на
свободу волеизъявления на выборах обставляется условиями.
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«Любые ограничения прав и свобод граждан, даже при условии
достижения общезначимых для общества целей, допустимы только в том
случае, если они являются крайней и неизбежной мерой, то есть без них
невозможно обойтись. В этом аспекте, биометрическая идентификация
избирателя мера удобная, но не крайне необходимая. При условии
нормального контролирующего механизма и должной избирательной
культуры вполне достаточна обычная идентификация на основе документов,
удостоверяющих личность».
По ее мнению, главная проблема биометрической регистрации в
Кыргызстане связана с ее обязательностью, которое она называет
существенным ограничением права на частную жизнь, часть которого
является право на использование и распоряжение своими персональными
данными. «Кроме того, сбор биометрических данных посягает на
физическую неприкосновенность личности, так как предусматривает
принудительное дактилоскопирование и фотографирование», – говорит
Соорункулова.
Эдиль Байсалов на этапе обсуждения нововведения тоже выступал
против тотальной дактилоскопии. «Я призывал наших активистов
противостоять этому и бить в набат». Но накануне выборов, по его словам,
встал уже выбор между опциями – участвовать в голосовании или нет. По его
мнению, необходимость участия перевесила «всякие аргументы по защите
частной информации и многочисленные теории заговора».
Другой вопрос возникает из правовой оценки избирательного права.
«Поскольку выборы в Кыргызстане являются правом гражданина, а не
обязанностью, обязательная биометрическая регистрация выглядит
абсурдно», – объясняет Сооронкулова. Ограничение этого права возможно
только если такое ограничение необходимо для обеспечения национальной и
государственной безопасности, для защиты здоровья и нравственности
населения, обеспечения прав и свобод других лиц и т.п. «Принуждая граждан
сдавать свои данные, государство фактически делает их главными
виновниками фальсификации выборов. Я вижу в этом выражение недоверия
к своим гражданам», – говорит юрист, подчеркивая, что «государство
обязано обеспечить все необходимые условия для полноценной реализации
гражданами своих избирательных прав».
Политолог Медет Тюлегенов признает, что стремясь к чистоте
процедур путем биометрики, власти, возможно, пожертвовали в какой то
степени доступом к выборам. «Хотя было оповещение и кампания по сбору
биометрических данных, все равно часть граждан не смогла пройти эту
процедуру, а часть тех, кто ее все же прошел, не находили себя в новых
списках избирателей.
Практически на всех выборах в КР списки избирателей были проблемой
– именно ими манипулировали в первую очередь. В значительной мере,
составление списков на основе собранных биометрических данных помогло
эту проблему решить». Тюлегенов также отмечает, что сроки, отведенные на
сдачу биометрических данных для участия в парламентских выборах 2015 г.
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были довольно сжатые. Возможно поэтому часть граждан отказались от
участия в выборах. Из-за «тупика нигилизма», как его называет Байсалов,
«сотни тысяч граждан, в том числе и самой активной и продвинутой
городской молодежи, оказались дезориентированы и не приняли участия в
голосовании».
По итогам прошедших выборов политик расценивает эксперимент с
биометрикой как «безусловно положительный», позволивший исключить
возможность многократного голосования (т. н. «карусели»). «Каждый
избиратель проголосовал только один раз. Это значительно укрепило доверие
к выборам и его результатам», – говорит Байсалов.
Клара Сооронкулова не оспаривает преимущества идентификации
избирателя на основе биометрики, но подчеркивает, что не согласна с тем,
что она помогла повысит доверие к выборам. «Ни одна из развитых
демократических стран, широко использующих биометрику в различных
сферах, не применяет ее на выборах», – говорит она. «Это связано и с
угрозой утечки данных, но, главным образом, с тем, что важной гарантией
честных выборов является простота, прозрачность и предельная понятность
процедур. Любые процедуры, требующие особого подхода и обслуживания
узких специалистов, могут стать почвой для недоверия избирателей к
результатам голосования».
Сегодня в ГРС обещают изучить способы, которые позволят людям
отдать свой голос на выборах, даже не имея на руках документа нового
образца «Например, на прошедших выборах граждане, имеющие паспорта
образца 1994 года, получили право голосовать», – говорит Мелис Эржигитов,
пресс-секретарь ГРС.
Эдиль Байсалов также соглашается, что биометрика – не панацея,
способная решить все проблемы и автоматически, сама по себе, обеспечить
справедливые и свободные выборы. Он также приводит неожиданный итог
внедрения новых технологий в избирательный процесс: «Если раньше
кандидаты могли оптом скупать избирательные комиссии или же просто
административно приказать забросить или засчитать определенное
количество голосов в свою пользу», то в ходе осенней кампании более
популярной стала тактика подкупа избирателей. «За несколько дней до
выборов цена голоса составляла до 500 сомов ($6.5), а в день выборов уже
платили по 3 тысячи ($40)» (Адиль Нурмаков Применение биометрики на
выборах в Кыргызстане вызывает смешанную реакцию экспертов //
https://digital.report/razvitie-biometriki-v-kyirgyizstane-prodolzhaet-vyizyivatsmeshannuyu-reaktsiyu-u-ekspertov. – 2016. – 18.01).

За последнее десятилетие государства по всему миру раскрыли
свыше миллиона дата-сетов.
Открытые данные помогли увеличить количество рабочих мест,
повысить качество жизни граждан, обеспечить открытость и подотчетность
власти, защиту прав потребителей, прозрачность стоимости медицинской
помощи, и многое другое.
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Аналитика данных позволяет властям принимать обоснованные
решения, однако в настоящее время государства только начинают раскрывать
весь потенциал открытых данных. В этом немаловажную роль играет их
визуализация.
В 2013 году Бразилия вывела использование открытых данных на новый
уровень: был запущен инструмент под названием DataViva, позволивший
визуализировать свыше 500 гигабайт государственных данных.
Таким образом, пользователям стали открыты доступные для понимания
сложные статистические сведения, к примеру, экономического и
демографического характера.
С момента запуска в DataViva были подгружены сведения от 5000
муниципальных образований, сведения по занятости населения, информация
касательно образовательного процесса, данные по налогообложению за
последние 5 лет и многое другое.
Все эти данные стандартизированы и структурированы для повторного
использования. Городские структуры по всей стране могут использовать
DataViva и искать данные для любого муниципалитета в стране,
визуализируя их различными способами (Визуализация данных в Бразилии
// http://open.gov.ru/events/5514818. – 2016. – 14.01).

Председатель правления АО «Национальные информационные
технологии» Руслан Енсебаев в своем официальном аккаунте в Фэйсбук
сообщил, что некоторые личные данные пользователей на Egov.kz
теперь зашифрованы.
На одном из казахстанских информационных ресурсов был опубликован
материал о том, что на блог-платформе «электронного правительства» в
открытом доступе передаются данные о номерах мобильных телефонов
граждан.
Глава АО «НИТ» по этому поводу пояснил, что на блог-платформе, с
помощью которой граждане могут отправлять обращения первым
руководителям государственных органов, осуществляется авторизация с
помощью одноразовых паролей.
Такой пароль человек получает через SMS на номер телефона, который
указывался при регистрации и передавался в открытом виде.
«Учитывая замечания, мы исключили возможность передачи номера
телефона в открытом виде. Хочу поблагодарить коллег, подсказавших о
данной проблеме».
Вместе с тем Енсебаев подчеркнул, что знание телефонного номера
другого человека не предоставляет возможность получать персональную
информацию о ком-то.
«Персональную информацию на портале «электронного правительства»,
например, сведения о наличии имущества или адрес прописки, можно
получить только на себя, имея электронную подпись. Каждый год мы
запускаем на портале все новые электронные услуги, упрощая процессы,
внедряя новые технологические компоненты, такие как например механизм
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одноразовых паролей. Работая в таком динамичном режиме, нам очень важна
обратная связь с нашими пользователями» (Меруерт Нургазинова На
Egov.kz
зашифровали
часть
личных
данных
//
http://www.kazpravda.kz/rubric/tehnologii/na-egovkz-zashifrovali-chast-lichnihdannih. – 2016. – 13.01).

Ежегодный мониторинг интернет-ресурсов госструктур Казахстана,
оценивающий качество контента, подвел итоги и выявил общие
тенденции в сопровождении сайтов органов власти.
АО «Казконтент», госкомпания, отвечающая за анализ, развитие
казахстанского сегмента сети интернет и сопровождение ряда онлайнпроектов, опубликовала рейтинг официальных сайтов государственных
органов. Возглавил список сайт Верховного суда, на втором месте – сайт
Генеральной прокуратуры.
Как говорится в пресс-релизе компании, на сайте Верховного суда
регулярно обновляются новости, публикуются судебные документы,
повестки, специализированные справочники и др. Оба лидирующих ресурса
также выступают площадками для сайтов территориальных органов –
нижестоящих судов и прокуратур. На третьем месте рейтинга – сайт
Министерства внутренних дел. Аутсайдер рейтинга – сайт Агентства по
делам госслужбы и противодействию коррупции – подвергся критике
авторов отчета за орфографические ошибки в текстах, ряд неработающих
вкладок и некорректную гиперссылку на официальную страницу в Facebook.
Работу ресурсов анализировали с января по ноябрь 2015 г. Методология
оценок основывается на критериях, утвержденных Комитетом по связи,
информатизации и информации Министерства инвестиций и развития,
который также является уполномоченным органом по вопросам
регулирования интернета. В связи с реорганизацией правительства, в
прошедшем году мониторинг проводился по 15 сайтам госорганов, против 30
в 2014 году.
Как пояснила в интервью DR Шолпан Шаддаткызы, аналитик АО
«Казконтент», ответственная за проведение рейтинга, мониторинг
проводится третий год и уже можно выделить общие тенденции: госорганы
показывают более высокую вовлеченность и систематичность при работе с
собственными интернет-ресурсами.
«Наблюдаются позитивные изменения в плане использования
интерактивных сервисов – растет количество услуг, предоставляемых
онлайн, работают онлайн-кабинеты чиновников», – говорит специалист.
«Положительная динамика роста заметна и по контенту в социальных медиа
– публикации стали качественнее, используются мультимедийные средства,
посты публикуются на русском и казахском языках, и госорганы чаще
реагируют на негатив» (Верховный суд и силовики возглавили рейтинг
сайтов госорганов Казахстана // https://digital.report/verhovnyiy-sud-isiloviki-vozglavili-reyting-saytov-gosorganov-kazahstana. – 2016. – 13.01).
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Власти индийского города Ченнаи запустили интерактивную
панель, которая позволяет чиновникам получать быстрый и удобный
доступ к данным, на сбор и анализ которых ранее уходили месяцы.
На панель, которая представляет собой интерфейс, связанный с базами
данных, выводятся все данные по бюджету, работе администрации,
коммунальным услугам. Удобство также заключается в том, что панель
выделяет те районы, жители которых обратились к властям с теми или
иными проблемами.
Кроме того, на панель выводится и карта инфраструктурных проектов –
строительство дорог, тротуаров, мостов, общественных туалетов.
Предполагается, что летом проект станет доступен и для граждан – так
они смогут отправлять запросы на решение городских проблем и
отслеживать их статус, узнавать, какие объекты строятся рядом с их домами
(В Индии запущена первая интерактивная городская панель //
http://open.gov.ru/events/5514799. – 2016. – 11.01).

В результате уделяемого под руководством Президента Узбекистан
особого внимания развитию информационно-коммуникационных
технологий они эффективно используются во всех сферах нашей жизни.
Проводится последовательная работа по формированию «электронного
правительства», налажена деятельность правительственного портала
Республики
Узбекистан
и
Единого
портала
интерактивных
государственных услуг. Через ЕПИГУ физическим и юридическим лицам
оказываются сотни видов услуг.
Закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве»
направлен на дальнейшее внедрение ИКТ в деятельность государственных
органов и совершенствование сферы «электронного правительства».
– В законе, способствующем дальнейшему повышению эффективности
деятельности государственных органов путем широкого использования
информационно-коммуникационных технологий, упрощению порядка
оказания электронных государственных услуг, созданию удобств для
субъектов предпринимательства, определены основные направления
внедрения системы «электронное правительство», – говорит начальник
Самаркандского областного территориального управления Министерства по
развитию информационных технологий и коммуникаций Республики
Узбекистан Нодир Эшназаров. – Как определено в законе, «электронное
правительство» – это система организационно-правовых мер и технических
средств, направленная на обеспечение деятельности государственных
органов по оказанию государственных услуг физическим и юридическим
лицам путем применения информационно-коммуникационных технологий, а
также межведомственного электронного взаимодействия. Министерством по
развитию информационных технологий и коммуникаций Республики
Узбекистан, являющимся уполномоченным органом в области «электронного
правительства», реализуется единая государственная политика в этой сфере.
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Последовательная
работа
в
этом
направлении
проводится
Самаркандским областным управлением министерства и областными
предприятиями и организациями связи в его системе. С целью увеличения
численности абонентов сети FTTx в 2015 году городскими и районными
телекоммуникационными узлами Самаркандского филиала акционерной
компании «Узбектелеком» были проложены оптоволоконная связь в районах
и установлены устройства «Switch» на 24 порта и «IAD» на 32 порта. В
результате в конце 2015 года общее число портов достигло 1008 по
сравнению с 504 в начале года. За последний год почти на 10 процентов
увеличилось использование портов DSLAM. В узлах связи Каттакургана,
Джамбайского района установлены современные станции для оказания
населению качественных телекоммуникационных услуг.
Согласно
целевой
программе
внедрения
современных
телекоммуникационных услуг и дальнейшего развития инфраструктуры в
сельской местности Республики Узбекистан на 2015-2019 годы проведено
изучение более 70 населенных пунктов и инфраструктурных объектов
области с целью прокладки оптоволоконной сети и внедрения
телекоммуникационных услуг, результаты изучения представлены
компании.
Из года в год в области увеличивается и число пользователей
интернетом и IPTV. В 2015 году 89 общеобразовательных школ, более 50
академических лицеев и профессиональных колледжей были подключены к
сети «ZiyoNET».
В результате принимаемых мер жители все больше обращаются в
органы государственной власти и управления в электронной форме. В свою
очередь, хокимияты, органы государственного управления через собственные
веб-сайты регулярно информируют население о своей деятельности.
Благодаря принимаемым мерам по повышению культуры интернетпользования среди молодежи в 2015 году на национальном интернетконкурсе «MIT.uz» второе место со своим сайтом «Samcity.uz» занял
заместитель директора областного информационно-библиотечного центра
Р.Амиров
(«Электронное
правительство»
развивается
//
http://uza.uz/ru/laws/review/elektronnoe-pravitelstvo-razvivaetsya-05-01-2016. –
2016. – 05.01).
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Новітня бібліографія зарубіжних та
вітчизняних досліджень з проблематики
електронного урядування
Бурячок В. Л. Вплив загроз антропогенного і техногенного характера на
стан безпеки іт-систем та соціальних інститутів провідних країн світу і
України [Електронний ресурс] / В. Л. Бурячок, Я. В. Невойт, Л. В. Бурячок //
Сучасний захист інформації. – 2015. – № 4. – С. 29–43. – Режим доступу:
http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/article/view/421/389. – Назва з
екрана. У статті розглянуто основополагаючі закони створення та функціонування
інформаційного і кібернетичного просторів. Акцентовано увагу на необхідності захисту
критично-важливих сегментів та об’єктів економіки держав світу від загроз
антропогенного і техногенного характеру, а також на тих завданнях які мають бути при
цьому вирішені. Досліджено головні проблеми, які на сучасному етапі розвитку світового
суспільства не дозволяють в повному обсязі це зробити. Проведено аналіз ролі та місця
Україна та її головних суб’єктів у забезпеченні безпеки інформаційного і кібернетичного
просторів. Запропоновано низку кроків для створення дієвої системи інформаційної та
кібербезпеки на теренах нашої держави.

Гафурова Д. Р. Анализ развития системы электронного правительства в
Узбекистане / Дилшода Рамазановна Гафурова // Молодой ученый. – 2015. –
№ 22 (102). – С. 367–370. В данной статье приводится анализ развития и рейтинга
Узбекистана в построении системы электронного правительства. А также
рассматриваются все индексы и субиндексы, влияющие на рейтинг стран мира по
построению электронного правительства.

Данилова Н. Е. Трансформации публичного управления как организация
эффективного взаимодействия органов власти и общества в условиях
информатизации / Наталия Евгеньевна Данилова // Среднерусский вестник
общественных наук. – 2015. – № 6, Т.10. – С. 294–298. Сегодня все больше растет
понимание того, что использование информационно-коммуникационных технологий в
сфере государственного управления это не просто автоматизация отдельных функций и
деловых процессов. Речь идет о существенной перестройке работы соответствующих
организаций на базе информационно-коммуникационных технологий, приводящей к
новому качеству оказания государственных услуг, развитию новых форм демократии. В
данной статье рассматриваются проблемы и перспективы реализации информационнокоммуникационных технологий при взаимодействии органов власти и общества.

Колосок А. М. Електронне урядування – шлях до формування соціально
відповідальної держави [Електронний ресурс] / А. М. Колосок // Актуальні
проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 417–421. – Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_6_50. – Назва з екрана. У статті
здійснено аналіз стану електронної взаємодії систем органів влади Волинської області.
Розкрито сутність поняття «електронне урядування», запропонова- но заходи з його
вдосконалення та наближення до міжнародних стандартів.
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Корж І. Ф. Становлення електронного парламенту в контексті
євроінтеграції України / Корж І.Ф., Лихоступ С.В., Лихоступ В.М., Дорогих
СО. – К. : TOB «ПанТот», 2016. – 172 с. У монографії досліджено актуальні
питання розробки, становлення і розвитку складових електронного парламенту в
контексті євроінтеграції України. Розглянуто генезис таких феноменів, як «електронне
урядування» і «електронний парламент», наведено їх визначення, які базуються на
ціннісному, гуманістично-цивілізаційному підході. Висвітлено відповідні міжнародні
стандарти й досвід провідних іноземних країн, насамперед Європейського Союзу, у цій
сфері.

Наконечний В. С. Стан розвитку управління інформаційною безпекою в
світовій практиці та її вплив на економічний розвиток України [Електронний
ресурс] / В. С. Наконечний // Сучасний захист інформації. – 2015. – № 4. – С.
10–15.
–
Режим
доступу:
http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/article/view/419/387. – Назва з
екрана. В статті розглянуті питання розвитку інформаційних технологій та
інформаційного суспільства, яке визначено одним з головних пріоритетів державної
політики, що знайшло своє формальне відображення в європейській стратегії
економічного розвитку «Європа 2020: стратегія розумного, сталого та всеохоплюючого
зростання». Визначені джерела загроз національній безпеці України, показані головні
причини цього процесу та надані пропозиції щодо вирішення проблеми захисту
національних інтересів України.

Перезолова А. С. Доступ к информации, консультации и участию в
городской политике: опыт Таллинна и Москвы / Алена Сергеевна Перезолова
// Власть. – 2015. – № 11. – С. 58–63. В статье рассматриваются аспекты открытости
городской политики Таллинна и Москвы, анализируется доступ горожан к информации,
консультации и участию в городской политике. Использование новейших
технологических разработок в персональной идентификации (электронные и мобильные
паспорта, электронное голосование, безбумажное правительство, повсеместное внедрение
бесплатного доступа к сети Интернет), рассматриваются как механизм создания
благоприятной среды для роста гражданской активности горожан. Автор приводит цитаты
из экспертных интервью с членами городской администрации и гражданскими
активистами Таллинна и Москвы, связанные с качественными оценками городских
пилотных проектов.

Солиев Ш. Х. Provision of transparency mechanism in the public service
system of modern Tajikistan / Шарофиддин Холович Солиев // Вестник
таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.
Серия общественных наук. – 2015. – № 4 (65). – С. 161–169. В последние
десятилетия принцип транспарентности рассматривается как важный принцип
антикоррупционной политики и развития эффективного правления. Автор рассматривает
механизмы обеспечения транспарентности в государственной службе Республики
Таджикистан. Автор подчѐркивает, что обеспечение принципа транспарентности может
способствовать снижению уровня коррупции в стране. Автором особо подчѐркиваются
достижения правительства страны в области обеспечения транспарентности. Содействие
развитию свободных средств массовой информации, развитие электронных СМИ,
поддержка журналистских расследований, мониторинг политических процессов, в
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особенности в антикоррупционной политике, укрепление внутреннего самоконтроля в
государственных органах, активное участие международных организаций и гражданского
общества в антикоррупционной политике, широкое вовлечение граждан в политическую
жизнь, улучшение государственных закупок и т.п. меры считаются важными механизмами
повышения транспарентности в деятельности государственных органов. Предлагается ряд
рекомендаций для повышения транспарентности в сфере государственной службы.

Щеглюк С. Д. Електронне урядування як інструмент модернізації
державного управління міським розвитком [Електронний ресурс] / С. Д.
Щеглюк // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 44–54. – Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_2_8. – Назва з екрана. Розглянуто
питання взаємозв’язку електронного урядування як нового інструменту в управлінні
регіональними метрополіями та рівня реалізації організаційно-управлінської
метрополійної функції. Розкрито переваги електронного урядування для покращання
управління міським розвитком через надання якісних адміністративних послуг
мешканцям. Проаналізовано методологічні підходи та результати моніторингу
впровадження інструментів електронного урядування як основи надання адміністративних
послуг в електронному вигляді (2014 р.) за обласними центрами Західного регіону
України. Наголошено на необхідності розробки державних стандартів щодо надання
електронних адміністративних послуг у регіональних метрополіях і запровадження
єдиного підходу щодо реалізації щорічних моніторингів. Виявлено основні проблеми
впровадження електронного урядування у регіональних метрополіях з огляду на рівень
реалізації організаційно-управлінської метрополійної функції. Запропоновано напрями
вдосконалення надання адміністративних послуг шляхом розширення мережі Центрів
надання адміністративних послуг у малих містах і селах.
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Додаток
Орієнтовний графік підготовки плану дій із впровадження
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016 – 2018 роках
Найменування заходу
1. Визначення та обговорення напрямів реалізації Ініціативи у
2016 – 2018 роках: 1) проведення консультацій з
громадськістю міністерствами, Державним агентством з
питань електронного врядування, Держкомтелерадіо за участю
представників інститутів громадянського суспільства,
експертів; 2) проведення відкритих засідань робочих груп
Координаційної ради за участю заінтересованих експертів,
представників інститутів громадянського суспільства, органів
виконавчої влади; 3) розміщення повідомлення щодо надання
пропозицій на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство
і влада»; 4) проведення круглих столів у регіонах
2. Узагальнення пропозицій, поданих за результатами
обговорень
3. Створення робочої групи з підготовки проекту плану дій із
впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у
2016 – 2018 роках
4. Підготовка робочою групою на основі узагальнених
пропозицій проекту плану дій
5. Обговорення проекту плану дій: 1) проведення консультацій
з громадськістю центральними органами виконавчої влади
(відповідно до визначних напрямів реалізації Ініціативи) за
участю представників інститутів громадянського суспільства,
експертів; 2) проведення відкритих засідань робочих груп
Координаційної ради за участю заінтересованих експертів,
представників інститутів громадянського суспільства, органів
виконавчої влади; 3) розміщення проекту плану дій на
урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» для
отримання пропозицій і зауважень; 4) проведення відкритого
засідання Координаційної ради
6. Доопрацювання проекту плану дій за результатами
обговорення
7. Схвалення плану дій на засіданні Уряду

Строк проведення
4 січня – 15 лютого
2016 року

до 29 лютого 2016
року
до 29 лютого 2016
року
1 – 31 березня 2016
року
1 – 30 квітня 2016
року

до 20 травня 2016
року
до 1 липня 2016
року

(http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/uploads/attach-2839823413134.pdf).
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