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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).

18 лютого 2016 р. (Інтернет)
18 лютого 2016 року об 19:00 за Київським часом відбудеться онлайнконференція на тему: «Сервіси Електронного голосування», яка пройде
на голосовому сервері Mumble (http://mumble.org.ua) – у конференц-залі.
Доповідачі:
1. Євген Поремчук, координатор проекту «Розумне місто»
(http://www.rozumnemisto.org).
2. Андрій Матрій, координатор проекту «Зворотній зв’язок»
електронний
реєстр
порушених
прав
громадян
України
(http://feedback.org.ua).
Щоб взяти участь в голосових конференціях, вам достатньо завантажити
портативну версію програми Mumble (для Windows), розпакувати архів –
http://mumble.org.ua/files/mumble/mumble-1.2.13_portable.zip і запустити файл
«mumble.exe». Після перевірки звукових налаштувань натиснути кнопку
«підключитися».
Також, якщо на вашому (комп’ютері, мобільному пристрої) встановлена
операційна система – Linux (Ubuntu) / Apple IOS / Mac OS X / Android, вам
достатньо завантажити програму з сайту, встановити її та підключитися до
голосового серверу (https://www.facebook.com/events/1012014438866508).
19 лютого 2016 р. (Дніпропетровськ)
Открытая лекция Яники Мерило в Днепропетровске.
1. Что такое электронное правительство?
2. Что уже сделано в Украине?
3. Что планируется в Днепропетровске?
4. Как можно поддержать?
Образовательный хаб и коворкинг Spalah 19 февраля 2016 г. в 18:00 на
пр.
Карла
Маркса,
5,
Днепропетровск
(https://www.facebook.com/events/calendar?adjusted_ts=1455868800&open_pop
up_on_init=1).
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.
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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»;
– «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
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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»
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:
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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
Одним із пріоритетних напрямків роботи Міністерства юстиції на
цей рік є забезпечення українців зручними і комфортними засобами
ідентифікації особи, які дадуть можливість отримувати фактично усі
державні послуги, не виходячи із дому.
Міністр юстиції Павло Петренко:
«Для нас у цьому році пріоритетом є питання ідентифікації особи. Дуже
багато сервісів українці можуть отримувати взагалі не виходячи з квартири.
Але для цього вони повинні мати змогу ідентифікувати свою особи. Саме над
цим ми і працюватимемо, щоб українцям навіть 1 раз не треба було іти до
державного органу».
На його переконання, існуюча система електронного цифрового
електронного підпису вже зараз не відповідає викликам сучасності, оскільки
його отримання вимагає від громадян витратити свій час на отримання
ЕЦП у державних установах. Натомість передові країни світу нині активно
запроваджують ID Banking та Mobile ID, які є більш дешевими і доступними.
«Електронний цифровий підпис громадянину ще треба отримувати на
відміну від банківської картки чи мобільного телефону, які є у кожного».
Мін’юст у програмі діяльності на цей рік поставив пріоритетом
прийняття закону Про довірчі послуги, який повністю легалізує
ідентифікацію за допомогою сучасних технічних засобів. Зазначений закон
уже направлений до парламенту.
Експерт Яніка Мерило у свою чергу повідомила, що система Mobile ID
вже працює у понад 10 державах.
«Завдяки цій системі громадяни можуть фактично поставити свій
електронний підпис під будь-яким документом. В Україні існує багато
послуг вимагає прийти на місце, показати паспорт і довести що ви є ви».
При цьому, на її переконання, запровадження таких новацій як
ідентифікації через мобільний телефон чи банківську картку дасть
можливість за 30 секунд завірити усі документи і при цьому не вимагатиме
відвідання тієї чи іншої установи.
Координатор проекту IGov Дмитро Дубілет подякував Міністерству
юстиції за ту роботу, яку здійснює у напрямку надання сервісів громадянам
Мін’юст. Він також повідомив про початок спільної роботи над
«групуванням» сервісів.
«Ми з Мін’юстом зараз починаємо відпрацьовувати групування послуг.
На днях у Дніпропетровську народився хлопчик, який став першим
учасником експерименту, який ми запустили разом з колегами з різних
відомств. Окрім свідоцтва про народження безпосередньо у пологовому, його
батьки на місці заповнили заяву на отримання грошових виплат і на місці
зареєстрували дитину за місцем проживання. Таким чином замість біганини
по різним органам, вони все зробили у пологовому» (Наступний крок у
Офіційна інформація
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розвитку онлайн послуг Мін’юсту – ідентифікація особи через банківську
картку
та
мобільний
телефон,
–
Павло
Петренко
//
https://minjust.gov.ua/ua/news/48075. – 2015. – 15.02).

Команда волонтерів виграла грант від США на створення нового
електронного порталу E-прогрес. На ньому буде зібрана вся інформація
про електронне урядування та інструкції з його впровадження для
місцевих самоврядувань.
Розмір гранту ініціатори проекту не розкривають.
Яніка Мерило:
«Я дуже дуже рада, що ми виграли національний конкурс грантів і
Департамент Сполучених Штатів Америки вирішив виділити нам грант на
створення порталу компетенцій електронного уряду е-прогрес і рейтингу
міст».
E-прогрес стане центральним порталом для обміну досвідом по
впровадженню і роботі електронного урядування між місцевими органами
влади в Україні, а також громадськими та некомерційними організаціями,
такими як iGov. Мета порталу – прискорити впровадження електронного
урядування в Україні і зробити цей процес більш ефективним економічно.
«На сьогодні, окрім iGov, нема фундаментальної платформи, яка би
об’єднала зусилля, направлені на пітримку створення електронного
урядування в Україні». E-прогрес має вирішити цю проблему. За словами
пані Мерило, портал дасть місцевим муніципалітетам інформацію та
інструменти для реалізації електронних послуг та рішень, а також допомое
боротися з корупцією. Це значно прискорить розвиток електронного
урядування в Україні.

Окрім інструментів та інструкцій, на E-прогрес також з’явиться
електронний рейтинг міст, які досягли більшого, аніж інші, у власному egovernment. Також на сайті будуть розміщуватися новини у даній тематиці,
законодавчі акти та оновлення, а ще так звані «історії успіху» – як українські,
так і зарубіжні.
Нині проектом займаються 350 волонтерів. Загальна база волонтерів, які
так чи інакше брали участь в ініціативі, нараховує близько 1000 людей.
Офіційна інформація
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Проект також підтримує український уряд: прем’єр-міністр, Державне
агенство електронного урядування та інші органи влади.
ВР узаконила системи електронного урядування на місцях. Це також
стосується і волонтерської iGov, оскільки у 2016 вона може перейти на
баланс держави (В Україні з’явиться єдиний портал електронного
урядування
E-прогрес
//
http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/v_ukraini_zyavitsya_ediniy_port
al_elektronnogo_uryaduvannya_eprogres. – 2016. – 12.02).

Минфин
создаст
революционную
электронную
систему
«Прозрачный бюджет». Система позволит усилить общественный
контроль за расходование госфинансов.
Министерство финансов Украины намерено создать новый модуль
системы i.data, соответствующий законопроект сегодня одобрило
правительство.
Министр финансов Наталья Яресько:
«Мы уже очень много сделали по формированию модуля i.data, и в
сентябре он заработает в полную силу. Каждый сможет проверить
использование публичных средств. Следующий этап – автоматизация всего
бюджетного документа оборота в системе «прозрачный бюджет».
Система будет «революционной по всем направлениям». Кроме этого,
модуль будет соответствовать стандартам Всемирного Банка и МВФ. В
частности в него будут интегрироваться данные ГФС, Нацбанка,
Госказначейства и системы Prozoro.
«Все документы без лишней бумажной работы всех министерств и
ведомств будут автоматически заливаться в Единый служебный кабинет в
этой системе. Она будет многоуровневая, и когда мы проект закончим –
каждый украинец сможет не только видеть бюджетные показатели, но и
сравнить их по годам, по регионам и постатейно» (Министр уверена, что
такая система усилит общественный контроль за расходование
госфинансов, сделает процедуру более прозрачной и позволит преодолеть
коррупцию
//
http://www.dsnews.ua/economics/minfin-sozdastrevolyutsionnuyu-elektronnuyu-sistemu-prozrachnyy-11022016171500. – 2015.
– 11.02).
Міністерство оборони України замовлятиме харчування для бійців у
постачальника зі світовим ім’ям. Нещодавно відбулися перші у цьому
році електронні торги для потреб військовослужбовців, перемогу в яких
отримало українське представництво всесвітньо відомої компанії Metro
Cash&Carry – ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері».
Як зазначив Максим Нефьодов, заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України, компанія Metro Cash&Carry намагалася
працювати з державними закупівлями і раніше, але безуспішно. Натомість в
тендерах часто перемагали маловідомі компанії, а умови і рішення тендерних
комітетів виглядали як мінімум дивно. Але успіх реформи держзакупівель, а
Офіційна інформація
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саме: спрощення доступу до торгів і запуск електронної системи ProZorro,
яка забезпечує проведення анонімного аукціону з пониженням ціни
(редукціону), дозволила компанії перемогти в чесних і прозорих
конкурентних умовах.
Так, 20 січня 2016 року завершився перший електронний редукціон
Міністерства оборони України у 2016 році через систему електронних
державних закупівель ProZorro. Тендер стосувався закупівлі продуктів для
реалізації експерименту із введення альтернативної системи харчування,
ініційованого Проектним офісом реформ Міністерства оборони України.
Стартова ціна лоту складала 3,24 млн гривень, під час торгів переможець
запропонував знизити ціну до 2,15 млн гривень. Таким чином, економія
склала понад 1 мільйон гривень або майже 34 % від попередньої суми.
Максим Нефьодов, заступник Міністра економічного розвитку і
торгівлі України:
«Той факт, що велика міжнародна компанія із високими
корпоративними стандартами змогла чесно виграти тендер свідчить про те,
що реформа дійсно працює. Ми впевнені, що угода з МЕТРО послужить
гарним прикладом для інших компаній, які раніше не мали довіри до
держави як до ділового партнера. Ми хочемо закликати всіх сумлінних
постачальників: приєднуйтесь до ProZorro, беріть участь у торгах і
перемагайте. Ми зі свого боку забезпечимо рівні умови і повну прозорість
процесу».
Щодо згаданого тендеру, вже підписано договір між Міністерством
оборони України та ТОВ «Метро Кеш енд Керрі» на постачання продуктів
харчування згідно каталогу до в/ч А-2238 та фрегату «Гетьман Сагайдачний»
в Одесі, де вже кілька місяців триває успішний експеримент реформування
системи харчування ЗСУ. За попередніми результатами електронного
редукціону, вартість набору продуктів на одного військовослужбовця на базі
на добу складатиме 42,39 грн, а на кораблі – 44,41 грн при збереженні
калорійності та асортименту за Каталогом. Це суттєво заощаджує витрати на
харчування, адже попередня вартість набору продуктів на одного
військовослужбовця (до 31 грудня 2015 року) складала 57,24 грн на базі та 59
грн на кораблі, про що розповіла керівник проекту з реформування системи
харчового забезпечення ЗСУ Проектного офісу реформ Міноборони Діана
Петреня. Щодо аналогічного постачання продуктів до Національної Академії
Сухопутних військ у Львові процедура продовжується, вже є акцепт,
підписання договору очікується на цьому тижні.
Генеральний директор ТОВ « МЕТРО Кеш енд Кері Україна»
Мартін Шумахер:
«ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» як один з найбільших німецьких
інвесторів в економіку України підтримує прагнення українців змінити свою
країну на краще і усвідомлює необхідність реформ в економіці. Тому ми
будемо надалі брати участь в публічних тендерах через ефективну систему
закупівель ProZorro, забезпечуючи високу якість продуктів за конкурентну
ціну. Це наш внесок у нову Україну».

Офіційна інформація

10

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

1 – 15 лютого 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Олег Свірко, голова Комітету конкурсних торгів Міністерства
оборони України:
«Міністерство оборони України одним з перших перейшло на систему
електронних закупівель ProZorro. Вперше на торгах Міноборони перемогла
велика міжнародна компанія з бездоганною репутацією. Це є сигнал для
інших великих компаній заходити на торги Міністерства оборони, який
наразі є одним з найбільшим замовників в країні. При цьому ми невпинно
працюємо над заощадженням бюджетних коштів. З квітня 2015 р.
зекономлено майже 600 млн грн на закупівлях МОУ, з них 241 млн грн – за
допомогою ProZorro».
Перемога ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері» свідчить про докорінну зміну
правил гри у державних закупівлях, що забезпечить державі величезну
економію коштів, а також підвищить якість товарів та послуг, які
закуповуються (Завдяки системі ProZorro харчування для українських
бійців
постачатиме
велика
міжнародна
компанія
//
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=6e4c0be5-9410-4462-a73ace0768bba70a&title=ZavdiakiSistemiProzorroKharchuvanniaDliaUkrainskikhB
iitsivPostachatimeVelikaMizhnarodnaKompaniia. – 2015. – 11.02).

Украинские IT-компании рассчитывают к 1 марта запустить
тестирование своего пилотного проекта электронного голосования на
выборах.
Украинские IT-компании Ambisafe и Vareger Group, которые являются
главными разработчиками системы электронного голосования на выборах во
власть различных уровней (E-Vox), рассчитывают к 1 марта запустить
тестирование своего пилотного проекта и в случае одобрения его
правительством к июню начать полномасштабное внедрение данной системы
в Украине.
Исполнительный директор Vareger Group Михаил Тютин:
«Первый вариант «пилота» будет готов к 1 марта, а еще через два месяца
после этого мы доведем систему до такого состояния, что ею можно будет
пользоваться массово».
Разработчики намерены запускать пилотные проекты на уровне
общественных организаций и политических партий, поскольку для
внедрения системы на региональном уровне необходимо внести
определенные правки в законодательную базу.
«Суть пилотного проекта заключается в том, чтобы проверить саму
концепцию – возможно ли сделать электронное голосование так, чтобы это
не противоречило законодательству Украины. Где технологии сталкиваются
с юридическими тонкостями, там начинаются проблемы».
По словам разработчиков, основной целью данного проекта является
превращение механизма голосования в массовый, удобный и доступный
каждому украинцу сервис. При этом система будет анализировать результаты
голосования автоматически в режиме реального времени, не допуская
погрешностей в подсчетах.
Офіційна інформація
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Присутствовавший на презентации советник главы Администрации
президента и один из координаторов проекта Давид Кизирия отметил,
что проект E-Vox является очень перспективным, поскольку с его помощью
Украина сможет не просто копировать успешные мировые технологии, но и
создавать свои собственные, не имеющие аналогов в мире.
«Британское правительство сейчас начало говорить о том, что они
собираются перейти на электронное голосование, а у нас оно уже будет».
Также присутствовавший на презентации основатель Фонда
инноваций и развития, член парламента Грузии и советник главы
Администрации президента Гиорги Вашадзе отметил, что проект E-Vox
может стать одним из успешных механизмов борьбы с коррупцией.
«Без блокчейна (технологии, на основе которой разработчики создали
систему E-Vox) в Украине реформы не выйдет. Ту бюрократию, которая есть
сейчас в Украине, реформировать невозможно. Поэтому лучше создавать
новые системы».
Мэр города Вышгорода Киевской области Алексей Момот в ходе
презентации сообщил, что хочет одним из первых протестировать проект EVox, а затем продвигать данную идею в Ассоциацию городов Украины, в
которую входит Вышгород. «Это уже будет моя задача – дальше
проталкивать этот проект» («Пилот» электронного голосования могут
внедрить к 1 марту // http://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/2300857pilot-elektronnogo-golosovaniya-mogut-vnedrit-k-1-martu.html. – 2015. –
11.02).

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины
Артем Сытник:
Народные депутаты сознательно срывают запуск электронного
декларирования доходов.
Если до 1 апреля соответствующие изменения в законодательство не
будут приняты, то электронное декларирование доходов чиновников, а также
уголовная ответственность за ложные данные в декларациях, будут
отсрочены еще на год – до 1 апреля 2017 года.
«От депутатов поступает очень много обращений в НАБУ. Но проблема
в том, что народные депутаты, осознавая, что они являются потенциальными
фигурантами по статье 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса,
очень много раз изменяли редакцию этой статьи. Сейчас сознательно
срывается запуск этой статьи. Речь идет об ответственности за внесение
заведомо недостоверных данных в декларации».
«Для того чтобы эта статья действовала, необходимо запустить в
работу Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. А
там на сегодняшний день даже нет руководства. И поэтому еще не
утверждена форма декларации для чиновников. Если до 1 апреля не будет
утверждена форма декларации, не будет работать Нацагентство по
предотвращению коррупции, то НАБУ не будет иметь инструментов для
Офіційна інформація
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привлечения к ответственности чиновников, у которых уровень доходов
существенно не совпадает с расходами и образом жизни».
Сытник выразил надежду, что народные депутаты все же до 1 апреля
примут необходимые изменения в законодательство. Также он добавил, что
без таких изменений сегодня детективы НАБУ вынуждены в случае
несоответствия доходов и расходов чиновника выяснять, откуда у чиновника
дополнительные доходы, которые не отвечают официальным (Мнение:
Запуск электронного декларирования доходов срывают депутаты //
http://zi.dn.ua/news/direktor-nabu-deputaty-soznatelno-sryvayut-zapuskelektronnogo-deklarirovaniya-dokhodov_5367. – 2015. – 11.02).

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о
возможности полной замены внутренних паспортов украинцев на
электронные в течение четырех лет (до 2020 года) в случае принятия
необходимого законопроекта.
«Я очень вас прошу принять во втором чтении законопроект №3224...
это позволит этот паспорт (электронный) выдавать не только 16-летним, как
мы сейчас выдаем, но и выдавать взрослым... Если все идет по нашей
программе, то в течение 4 лет полностью будет завершена программа замены
паспортов нынешних на паспорта электронные, если вы этого желаете».
Электронный паспорт станет очень удобным инструментом
дистанционного контакта.
«Вплоть до того, что сможете жениться дистанционно или развестись»
(Аваков заявил о возможности полной замены паспортов на электронные
до 2020 // https://www.rbc.ua/rus/news/avakov-zayavil-vozmozhnosti-polnoyzameny-1455113367.html. – 2015. – 10.02).
Україна виконала більше половини зобов’язань плану дій
«Відкритий уряд» – 17 з 26. Про це йдеться у звіті партнерства «Відкритий
Уряд», який зокрема дає аналіз співпраці влади з громадянським
суспільством.
Зобов’язання стосуються питань доступу до інформації, залучення
громадянського суспільства, електронного урядування та запобігання
корупції.
Половина антикорупційних зобов’язань виконані значною мірою.
План дій України на 2014-2015рр. містить 26 зобов’язань, які об’єднані в
п’ять тем – створення сприятливого середовища для участі громадськості в
державній політиці, забезпечення доступу до публічної інформації,
запобігання та протидія корупції, надання адміністративних та соціальних
послуг, а також технології електронного урядування для розвитку
електронної демократії.
Згідно звіту, станом на кінець вересня 2015р. 26 зобов’язань шість є
повністю виконаними, 11 – у значній мірі, 7 – в обмеженій мірі. Виконання
двох зобов’язань не розпочато.
Офіційна інформація
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Що стосується виконання антикорупційних зобов’язань, то два з них
виконані значною мірою – створення механізму моніторингу
інфраструктурних проектів та запровадження методології оцінювання
корупційних ризиків, інші два виконані в обмеженій мірі – ухвалення
регіональних антикорупційних програм, а також розкриття активів на
єдиному веб-порталі (Україна виконала 17 з 26 пунктів плану дій
«Відкритий уряд» // http://www.pravda.com.ua/news/2016/02/5/7097981. –
2016. – 04.02).
Офіційна інформація
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Майбутнє галузі ІТ опинилося у фокусі Парламентських слухань, в
ході яких експерти у галузі інформаційних технологій та народні
депутати провели дискусію за темою « Реформи галузі інформаційнокомунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору» .
Електронне урядування і документообіг, що є пріоритетними для
підвищення ефективності публічного управління, все ще не впроваджені в
Україні. В той же час, Україна щороку втрачає людський капітал,
талановитих спеціалістів у сфері ІТ. Такі основні проблеми виділив член
фракції «Об’єднання Самопоміч», голова комітету з питань інформатизації та
зв’язку, Олександр Данченко.
Народний депутат, член комітету з питань інформатизації та
зв’язку, Роман Семенуха:
«Основним фактором, який стримує розвиток галузі, є відсутність
взаємодії основних важелів впливу на формування тенденцій ринку.
Відсутній єдиний центральний орган виконавчої влади, який би
безпосередньо опікувався галуззю. Немає і незалежного регулятора та
комплексного законодавчого регулювання галузі.
Народний депутат, член фракції « Самопоміч» , Голова Тимчасової
спеціальної комісії Верховної Ради України з питань майбутнього,
Олексій Скрипник:
Галузь ІТ є достатньо потужною, не треба її забюрократизовувати. З
боку держави, потрібно лише заборонити перевірки контролюючих органів
та почати діалог щодо освіти. Не потрібно міністерство ІТ, але потрібен
перший віце-прем’єр, який би зміг зайнятися узгодженням того що робиться
у міністерствах і відомствах.
Наразі започатковується багато проектів, але потрібен фундамент –
забезпечення електронного урядування, введення електронного паспорту та
електронного підпису» (Стратегії реформи ІТ для України: електронне
урядування та незалежний регулятор // http://samopomich.ua/uk-stratehijireformy-it-dlya-ukrajiny-elektronne-uryaduvannya-ta-nezalezhnyj-rehulyator. –
2016. – 04.02).
Глава Верховной Рады Владимир Гройсман:
В ближайшее время будет введено персональное электронное
голосование народных депутатов на заседаниях парламентских
комитетов.
«На каждом комитете возможным будет обеспечить персональное
электронное голосование. Это будет означать, что общество, граждане будут
знать, как на комитете в режиме онлайн-трансляции (а это уже возможно)
голосует тот или иной депутат и как потом он будет голосовать в зале. Хочу
подчеркнуть, что мы соединим эти таблицы, и вы будете видеть разницу: как
голосовали на комитете и как голосовали в сессионном зале Верховной
Рады» (Голосование депутатов на заседаниях парламентских комитетов
можно
будет
отслеживать
онлайн,
–
Гройсман
//
Офіційна інформація
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http://censor.net.ua/news/372453/golosovanie_deputatov_na_zasedaniyah_parla
mentskih_komitetov_mojno_budet_otslejivat_onlayin_groyisman. – 2016. –
03.02).

Відсутність єдиної координації, взаємоузгодження всіх завдань і
проектів та об’єднання зусиль різних органів влади є однією з головних
проблем розвитку електронного урядування.
3 лютого 2016 року у Верховній Раді України відбулись Парламентські
слухання на тему «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій
та розвиток інформаційного простору України», під час яких Голова
Агентства Олександр Риженко доповів про головні виклики, завдання та
плани розвитку електронного урядування в Україні на 2016 рік.
Так, пріоритетними напрямами визначені наступні:
- відкриті дані: розвиток єдиного державного веб-порталу відкритих
даних, публікація пріоритетних наборів державних даних у формі відкритих
даних, сприяння розвитку сервісів на базі відкритих даних;
- електронні послуги: запровадження надання пріоритетних
адміністративних послуг в електронній формі відповідно до переліку 20
базових напрямів послуг ЄС;
- електронна ідентифікація: імплементація норм Регламенту 910 ЄС,
розвиток альтернативних засобів ідентифікації MobileID та BankID;
- електронна взаємодія: розвиток міжвідомчого електронного
документообігу та електронної взаємодії державних інформаційних систем;
- формування якісної політики шляхом розробки Концепції розвитку еурядування до 2020 року;
- модернізація Національної програми інформатизації;
- посилення міжвідомчої координації шляхом посилення ролі
Міжгалузевої ради з питань розвитку е-урядування;
- сприяння інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.
Парламентські слухання та їх рекомендації повинні забезпечити новий
імпульс розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування в
Україні (На парламентських слуханнях були названі пріоритетні
напрями
розвитку
електронного
урядування
в
Україні
//
http://e.gov.ua/content/priorytetni-napryamy-rozvytku-elektronnogouryaduvannya-v-ukrayini. – 2016. – 03.02).
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Регіональні ініціативи
Участники двухдневного хакатона в Одессе презентовали в Impact
Hub проекты и боролись за грант в размере 100 тыс. евро и возможности
выйти на рынок ЕС.
«1991» – проект общественной организации SocialBoost при поддержке
международных доноров, правительственных организаций и других
партнѐров. В 2012 году SocialBoost начиналась как серия хакатонов для ITволонтѐров и всех неравнодушных к теме создания цифровых сервисов на
основе государственных данных. За три года существования проведено более
10 национальных хакатонов, в которых приняли участие тысячи человек,
более 800 идей рассмотрело жюри и более 20 проектов получили
финансирование.
В «1991 Open Data Hackathon Odessa» приняли участие 15 команд с
проектами, которые связаны с:
Отраслевыми решениями для инфраструктуры, агро, энергетики.
Электронными услугами для населения, в т.ч. на условиях ГЧП.
Аналитическими системами для министерств и ведомств.
SmartCity-решениями для местных администраций.
В комиссии жюри были: Алексей Голиков (бизнес-тренер, консультант
по интегрированному маркетингу), Иорданка Томкова (эксперт по
электронной демократии проекта Швейцарского бюро «Электронное
правительство для подоотчѐтности и участия граждан» (EGAP), Николай
Птущук (разработчик интерфейсов, Kwambio, Yandex), Виктор Гурский
(представитель Open Data Incubator), Данил Молчанов (заместитель
директора коммунального предприятия «Областной информационноаналитический центр» Одесской областной администрации).
После двух дней командной работы на финальной презентации о своих
проектах рассказывали 7 лучших команд.
«ISYB (I see you baby)»
Идея проекта состоит в разработке и внедрении сервиса по анализу и
предотвращению происшествий. Команда разработчиков предлагает ввести
систему постоянного онлайн-доступа к камерам, расположенным в городе,
которая призвана помочь правоохранителям и простым горожанам.
Например, в случае угона машины, оставленной на парковке, пользователю
предлагают ввести еѐ адрес и время, в которое это произошло, и просмотреть
видео. Также ведѐтся работа над сервисом анализа по фотографии, который
поможет идентифицировать правонарушителя.
Команда ISYB планирует предоставлять государственным организациям
бесплатный доступ к сервису. Частным компаниям, которые хотят
обезопасить свой бизнес, он обойдѐтся в довольно символическую сумму –
около 10 $ в год.

Регіональні ініціативи

18

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

1 – 15 лютого 2016 року

<
20-28 лютого
2015

«E-declaration»
По словам разработчиков, данный проект – один из шагов, без которых
невозможна евроинтеграция. Он направлен на борьбу с коррупцией и
прозрачность. Команда создала сервис для подачи чиновниками деклараций о
доходах в электронном виде. Подобный проект «Канцелярська сотня»,
созданный волонтѐрами, успешно функционирует уже несколько лет. Однако
разработчики отмечают, что их платформа будет интерактивнее: здесь можно
посмотреть инфографику уровня коррупции в регионах Украины,
реализована отправка деклараций на e-mail и вскоре появится ещѐ ряд
дополнительных сервисов.
«Центральная прачечная»
Авторы проекта решили создать место, куда многие из нас уже
обращались с жалобами. Разработчики представили прототип вебприложения для оценки качества системы оказания услуг, акцентируя
внимание именно на госучреждениях.
Реализация фидбека состоит в том, что сервис генерирует карточку,
которую человек заполняет после выхода из учреждения. Информация
доступна
анонимным
пользователям
для
поиска,
просмотра,
комментирования. Если по проблеме/учреждению собирается «критическая
масса», она становится сигналом для реагирования на неѐ и принятия мер.
«CityG»
Участники хакатона создали интерактивный туристический
путеводитель. В ходе презентации они отметили, что его основное отличие
от остальных в том, что информация подаѐтся в голосовом формате.
Мультиязычное приложение оснащено функционалом для работы в режиме
offline, что позволит экономить трафик и не тратить деньги на роуминг
иностранным туристам. Разработчики обещают увлекательную экскурсию по
городу в аудио-формате для организации которой необходимо лишь
предварительно скачать аудиофайл о конкретном городе, что можно сделать
в аэропорту в ожидании рейса или даже в одесском трамвае. Команда уже
задумалась над монетизацией проекта – она будет осуществляться за счѐт
введения премиум-экскурсий.
«Одесский портал открытых данных»
Данный проект разработан представителями ОНПУ, Одесской
областной организации инвалидов и общественниками при поддержке
Одесской
ОГА. Сервис, призванный
объединить
и
предоставить
общественности доступ к данным госучреждений и ведомств региона в
удобном формате уже успешно функционирует. Здесь собраны данные
Госстата, отчѐты, реестры в удобном для просмотра формате CSV (CommaSeparated Values – текстовый формат, предназначенный для представления
табличных данных, где каждая строка файла – это одна строка таблицы.
Значения отдельных колонок разделяются разделительным символом
(delimiter) – запятой (,)).
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Medinform
Команда презентовала прототип программного обеспечения для
врачей. Идея состоит в сервисе, который позволит систематизировать все
данные о пациентах, помещая их в облачное хранилище, создавая своего
рода электронную медкарту без регистратур и очередей. Таким образом, в
случае переезда в другой город, история болезни человека всегда будет под
рукой или даже в кармане. Разработчики отмечают возможность того, что все
данные о болезнях украинцев будут передаваться в Министерство
здравоохранения, что позволит отслеживать эпидемии, заранее заготавливать
вакцины и регулировать вспышки заболеваний.
По предварительным подсчѐтам для реализации проекта на территории
одесского региона (обеспечении около 7 500 врачей планшетами)
потребуется 15–20 млн грн.
Зарабатывать на проекте планируют за счѐт взаимодействия и обмена
данными с фармацевтическими компаниями. Однако присутствующие на
презентации негативно отреагировали на то,что их данные будут
разглашаться в министерство и, тем более, частным корпорациям.
Agri Eye
Проект-победитель одесского «1991 Open Data Hackathon». Agri Eye
представляет собой современное отраслевое решение для аграриев.
Идея стартапа заключается в агроэкспертизе грунтов для экономии
времени и ресурсов фермеров. Ныне популярный во многих сферах жизни
дрон будет заниматься сбором информации о полях, состоянии грунтов,
изучать их особенности, следить за урожаем, анализировать полученные
данные и предоставлять их землевладельцу. Анализ будет происходить на
основе химпаспорта поля. В дальнейшем разработчики планируют
преобразить его в искусственный интеллект.
Предполагается, что за один полѐт дрон сможет предоставить
информацию о 160–170 гектарах почвы, а результаты его работы позволят
аграриям экономить примерно на 25 % удобрений и использовать на 30 %
меньше воды при поливе (Ника Кияница В Одессе прошѐл «1991 Open Data
Hackathon» // http://kolokol.od.ua/2016/02/15/v-odesse-proshyol-1991-opendata-hackathon. – 2015. – 15.02).
Облдержадміністрація Дніпропетровської області публічно звітує
про свою роботу, проводить державні закупівлі у системі електронних
торгів ProZorro та переводить адмінпослуги в режим онлайн.
Дніпропетровщина – лідер серед областей України з новацій, які зводять
нанівець корупцію та роблять владу відкритою для людей. На цьому
наголосили під час стратегічної сесії «Партнерство «Відкритий Уряд», яка
пройшла в облдержадміністрації. Учасники зустрічі підбили підсумки
реалізації проекту за останні два роки.
Експерт з врядування Transparency International Україна, Член
Координаційної ради ініціативи Партнерство « Відкритий уряд» Олеся
Архипська:

Регіональні ініціативи

20

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

1 – 15 лютого 2016 року

<
20-28 лютого
2015
«Дніпропетровщина – лідер у впровадженні електронного урядування та
електронної демократії серед всіх областей України. Вона – зразок створення
технократичного уряду. Звичайно, такий менеджмент, викликає величезну
зацікавленість».
Інноваційні проекти Дніпропетровщина втілює разом з громадськими
активістами.
Очільник області Валентин Резніченко:
«Кожен може прийти в ОДА зі своїми ідеями та разом з нами їх
реалізувати. Ми хочемо, щоб люди знали, чим ми займаємося, тому щотижня
публічно звітуємо про діяльність ОДА. Активно переводимо всі
держзакупівлі в систему електронних торгів ProZorro. Не ми маємо боротися
з окремими корупціонерами – це робота правоохоронних органів. Завдання
команди реформаторів – звести нанівець саму можливість розвитку
корупції».
Партнерство « Відкритий уряд» – міжнародна ініціатива, спрямована на
підвищення відкритості та прозорості влади. До неї приєдналося 69 країн,
зокрема, й Україна. Стратегічна сесія ініціативи в Дніпропетровській
облдержадміністрації проводилася спільно з Transparency International
Україна, ГО «Платформа громадський контроль» та посольством Великої
Британії в Україні (Іван Мураха Дніпропетровщина – найвідкритіша
область України // http://dniprograd.org/2016/02/12/dnipropetrovshchinanayvidkritisha-oblast-ukraini_43703. – 2016. – 12.02).

9 лютого у місті Здолбунів відбувся публічний захід, під час якого
були
представлені
результати
моніторингу
якості
надання
адміністративних послуг у Здолбунівському районі та рівня публічності
роботи Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Організатор
заходу Аналітичний центр розвитку міста «ЗЕОН». На заході були присутні
Анатолій Бондарчук – керівник проекту, Микола Орлов – заступник голови
Здолбунівської РДА, Світлана Муляр – завідувач сектору «Центр надання
адміністративних послуг» Здолбунівської РДА, Наталія Орлова – начальник
Здолбунівського районного управління юстиції, журналісти, інтерни,
адміністратори доступу до бібліотечних сервісів, громадські активісти.
В районі створено та діє Центр надання адміністративних послуг.
Нещодавно ЗЕОН провів вимірювання рівня публічності роботи Центру
надання адміністративних послуг. Дане дослідження проведене в рамках
реалізації проекту «Моніторинг якості надання адміністративних послуг та
перспектив електронного урядування у Здолбунівському районі», який
здійснює Аналітичний центр розвитку міста «ЗЕОН». Реалізація цього
проекту стала можливою у результаті перемоги у конкурсі малих грантів
«Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення
демократичних змін в Україні», що проводився у рамках проекту
«Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що здійснюється
за фінансової підтримки Європейського Cоюзу та адмініструється РОГО
«Комітет виборців України».
Регіональні ініціативи
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Отож, під час заходу було обговорено шляхи покращення якості надання
адміністративних послуг, були озвучені рекомендації для покращення рівня
публічності роботи ЦНАП. Зокрема, керівник проекту Анатолій Бондарчук
під час презентації результатів дослідження зауважив, що варто розмістити
на веб-сайті ЦНАПу інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних
послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування
цілодобової Урядової телефонної довідки. Також варто упорядкувати
інформацію, що вже є на сайті. Ще одним висловленим побажання щодо
роботи Здолбунівського ЦНАПу було створити електронну чергу та
процедуру попереднього запису, тому що кількість бажаючих отримати
послуги у ЦНАП збільшується кожного дня. На цю пропозицію начальник
ЦНАПу Світлана Муляр відповіла, що усі вищезазначені пропозиції є у
проекті подальшого розвитку Центру, деякі будуть реалізовані найближчим
часом (інформація на сайті Центру), деякі пізніше (електронна черга) у міру
збільшення відвідувачів.
Також під час круглого столу було
обговорено створення Комунального
підприємства
«Здолбунівське
реєстраційне
бюро»
Здолбунівської
районної ради Рівненської області. Перед
присутніми виступив Мішура Вадим,
потенційний
директор
КП
«
Здолбунівське
реєстраційне
бюро»
Здолбунівської районної ради, який
розповів
про
особливості
роботи
майбутнього комунального підприємства.
Це питання викликало жваву дискусію. І
не тільки у залі, а й у соціальних мережах
напередодні. Мова зайшла і про співпрацю та конкуренцію ЦНАПу та КП,
прозорість надання послуг та зручності для мешканців. Світлана Муляр та
Вадим Мішура пообіцяли детальніше вивчити можливість співпраці обох
закладів у перспективі (Lukshyn У Здолбунові обговорили якість надання
адміністративних послуг // http://www.zdolbunivcity.net/u-zdolbunoviobhovoryly-yakist-nadannya-administratyvnyh-posluh. – 2016. – 10.02).

Депутати зібралися на друге пленарне засідання третьої сесії міської
ради м. Луцька. Обранці громади обговорили та взяли до відома:
Програму підтримки дітей, молоді, жінок та сім’ї на 2012-2015 роки;
Програму розвитку електронного урядування та інформатизації міста
Луцька на 2013 – 2015 роки; Програму «Розвитку освіти м. Луцька на
2010-2015 роки»; Цільові програми у галузі охорони здоров’я.
Депутати внесли зміни до статуту комунального закладу «Луцький
центр первинної медико-санітарної допомоги», заслухали та обговорили
Програму розвитку фізичної культури та спорту в місті Луцьку на 2012-2016
роки і внесли зміни до цієї програми… (В Луцьку депутати на другому
Регіональні ініціативи
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пленарному засіданні третьої сесії міської ради обговорили виконання
міських
програм
//
http://uzinform.com.ua/news/2016/02/06/127563.html#ixzz40900EjLi. – 2016. –
06.02).

Вже наступного тижня міська рада Кам’янець-Подільського планує
підписати договір з АТ «Ощадбанк» щодо запровадження електронної
картки у Кам’янці-Подільському.
Про чисельні операції, які можна виконувати за допомогою електронної
картки в жовтні минулого року кам’янчанам розповідала виконавчий
директор Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій,
експерт Агентства електронного урядування України, радник голови
комітету закордонних справ Парламенту Естонії Яніка Мерило.
Пластиковий носій міститиме чіп з електронним підписом власника, що
дасть змогу здійснювати електронно-цифровий підпис документів,
проводити безконтактні платежі.
Серед переваг картки кам’янчанина також:
– можливість отримувати на картку заробітну плату, стипендію, пенсію,
інші соціальні виплати;
– знижки та бонуси в торгівельних мережах міста;
– знижки в аптеках, тощо (З наступного тижня запускають
електронні « картки кам’янчанина» // http://ngp-ua.info/2016/02/25730. –
2016. – 04.02).
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Експертний погляд
Дмитро Шимків, заступник голови Адміністрації Президента
України:
Якщо Україна сьогодні почне навчати дітей програмуванню, через
10 років у нас може бути понад чотири мільйони спеціалістів –
представників креативного классу.
Світ вже досяг того рівня розвитку, коли до базових навичок людини –
мовлення, читання та писання – додають програмування. Діти повинні
почати вивчення програмування з першого класу. Наслідком такого кроку
стане інший рівень розвитку українських дітей і формування фахівців нової
генерації – талановитих інженерів, провідних медиків, успішних фінансистів.
США та Японія виховують свою молодь в такому ключі. Якщо Україна
сьогодні почне навчати дітей програмуванню, через 10 років у нас може бути
понад чотири мільйони спеціалістів – представників креативного класу, які
зможуть розв’язувати найскладніші задачі, створюватимуть пристрої та
технології майбутнього, про які представники попередніх поколінь, тобто ми,
можемо лише мріяти.
Україна є одним із найбільших експортерів інтелектуальної власності в
сфері ІТ, має величезний кадровий ІТ-потенціал. При цьому законодавча база
ІТ, яка налічує понад 300 законів та нормативних актів, є або настільки
застарілою, що назавжди відстала від динаміки світового розвитку, або
просто не імплементована.
Серед першочергових кроків, які потрібно вирішити «ще вчора»:
врегулювати поняття «електронний документ», надати доступ до суспільно
важливих даних, пришвидшивши імплементацію законодавства щодо
відкритих даних, та стимулювати впровадження новітніх технологій у
практику державного сектора (таких, наприклад, як хмарні технології). Два
законопроекти вже знаходяться в стінах парламенту, і, сподіваюсь, будуть
ухвалені найближчим часом.
Окремою складовою IT-реформи є створення сприятливих умов для
розвитку галузі, яка здатна приносити мільярди в економіку. Минулий рік
був досить вдалим для українського IT-бізнесу. Ось перелік важливих подій:
запуск та розгортання 3G в понад 300 містах України; Фонд Розвитку
України Джорджа Сороса придбав частку в IT-аутсорсера Ciklum;
Європейський Банк Реконструкції і Розвитку (ЕБРР) придбав частку в
Depositphotos; фонд Horizon Capital став співвласником Rozetka.Ua; Ericsson
на початку 2016-го року відкриває у Львові свій Центр розробок та
досліджень; американська компанія Snapchat придбала український
стартап Looksery за $150 млн; Oracle купив Maxymiser; Augmented Pixels
отримали інвестиції від каліфорнійських венчурних фондів; Yell купила
YouScan; Mobify купила Jeapie; на початку січня цього року у Лас-Вегасі на
виставці електроніки CES 2016 були представлені 7 українських стартапів.
Експертний погляд
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Цілком можливо, перелік не є повним, але очевидно одне: сучасні високі
технології є не лише питанням ефективності країни, але й її
конкурентоспроможності. І основним завданням держави є стимулювання
розвитку бізнесу через створення та дотримання правил.
Потрібно зупинити практику перевищення повноважень органами при
проведенні перевірок інноваційних компаній, які створюють нові технології
для світових брендів, і у яких у XXI столітті вилучають техніку. Ситуація
подекуди нагадує візит Швондєра, який знає лише, де кнопка ON/OFF на
комп’ютері, до квартири світила професора Преображенського з фільму
«Собаче серце». Ми повинні створювати умови розвитку, а не сприяти
еміграції найкращих українських талантів.
Повноцінно повернутись до IT-сектору «обличчям» держава зможе лише
тоді, коли сама почне застосовувати нові технології. І це вже почалось.
Система електронного документообігу вже розроблена і готується до
масштабування та передачі органам влади, які виявлять таке бажання.
Запроваджені й інші електронні системи: портал відкритих даних та
відкритих фінансових даних e-data.gov.ua від Міністерства фінансів,
система електронних петицій до президента, системи електронних петицій
Верховної Ради та міст. Запущені електронні послуги Міністерства
економіки, Мінрегіону та в місцевих органах влади.
Дуже сподіваюсь, що найближчим часом ми побачимо не лише прийняті
закони, але й поширення нових проектів електронного урядування серед
органів влади. Адже новітні рішення – це ключ до вирішення питання
безпеки інформаційних ресурсів та національної інфраструктури.
У цей же час в умовах агресії Росії необхідно використовувати
динамічний та сучасний підхід до кіберзахисту всієї національної критичної
інфраструктури, а не відбиватись паперовою системою КСЗІ – комплексною
системою захисту інформації, яка є рудиментом минулої епохи. Останні події
в енергетичному секторі – цьому підтвердження.
Усі ці питання потребують політичного лідерства. Саме тому вже кілька
років я повторюю, що в уряді варто створити відповідну посаду, яка стане
єдиною точкою прийняття рішень щодо розвитку галузі сучасних технологій
і комунікацій в країні (Що зробить реформи в країні незворотніми //
http://nv.ua/ukr/opinion/shimkiv/shcho-zrobit-reformi-v-krajini-nezvorotnimi96313.html. – 2016. – 09.02).

Регіональний радник електронного уряду USAID в Україні, Білорусі
та Молдові, членом журі Open Data Hackaton Тімоті Дубел:
Існують доступні дослідження в Європейському Союзі, навіть у
Сполучених Штатах, що відкриті дані, зокрема відкриті громадські дані,
мають позитивний вплив на ВВП. Створюються робочі місця, нові послуги, а
також, зазвичай, генерує податок через нову економічну діяльність. Тому
однозначно є позитивний вплив на економіку в цілому і на ВВП. Важко
сказати, але це може мати значний вплив на Україну. Це може бути 1 або 2 %
ВВП.
Експертний погляд
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Я є консультантом з електронного уряду для вашого регіону, але я
фокусую більшу частину свого часу і енергії в Україні.
Але якщо порівнювати Україну і Молдову, то тут є одна важлива
відмінність у тому, що Україна має вельми динамічний ІТ-сектор. А ITсектор Молдови набагато менший, там усе лише починається. Потенціал в
Україні дуже великий завдяки IT-можливостям, які вже тут є. А Молдові ще
доводиться розвивати такий потенціал і починати надавати технологію для
уряду.
Водночас Молдова з точки зору політики і реалізації електронного
управління набагато випереджає Україну. Держава вибрала своїм підходом
роботу з «Хмарою», це означає, що вони намагаються все занести в «Хмару»,
всі державні послуги.
Часто кажуть, що ми зараз переживаємо четверту промислову
революцію, або розвиток інформаційного суспільства. Цей процес
відбувається в різних частинах світу і вже набирає обертів.
Я був присутній на сесії у Верховній Раді на початку цього тижня, на
пленарному засіданні з питань інформаційного суспільства і його розвитку в
Україні. І я думаю, що це наголошує, наскільки це широка тема.
Інформаційне суспільство включає в себе доступ до мережі Інтернет для всіх
у країні, враховуючи незахищені прошарки суспільства – людей похилого
віку або таких, які не мають достатнього рівня доходу, щоб дозволити собі
доступ в Інтернет. Йдеться про технології надання доступу в Інтернет, будьто широкомасштабне підключення чи мобільне з’єднання останнього
покоління.
Звичайно, законодавчу політику буде введено в дію, щоб дозволити
застосування технологій у галузях освіти, охорони здоров’я тощо. Я думаю,
що Україна також може звертатися за інформацією до суспільства і
спиратися на сильні досліджень і розвиток потенціалу в українських
університетах та інститутах, допомагаючи комерціалізувати ці нововведення.
Деякі країни краще виконують свою роботу в цій галузі, тому Україна
може подивитися на деякі приклади в США або в деяких частинах Західної
Європи.
І не останню роль, що стосується відкритих даних, відіграє партнерство.
Я вважаю, що зацікавленими сторонами у відкритих даних є уряд, який
включає в себе приватний сектор, неурядові організації та громадянське
суспільство. І ці зацікавлені сторони повинні шукати сприятливі можливості
партнерства, які можуть реалізовуватися. Їх формування забере певний час,
але зараз є багато нових можливостей для партнерства (Марія Юзич Тімоті
ДУБЕЛ: «Робота з відкритими даними може збільшити ВВП України на
1–2 %» // http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/timoti-dubel-robota-zvidkrytymy-danymy-mozhe-zbilshyty-vvp-ukrayiny-na-1-2. – 2016. – 11.02).

Експертний погляд
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Блоги та соціальні мережі
Дмитрий Дубилет:
На днях в Днепропетровске родился мальчик Даниил. Сам того не ведая,
он стал, в какой-то степени, исторической личностью.
Родители Даниила стали первыми участниками эксперимента, который
iGov запустил вместе с Днепропетровской ОГА, Минюстом и Соцзащитой.
Сразу после рождения ребенка, прямо в роддоме, они:
- получили свидетельство о рождении ребенка,
- подали заявление на получение пособия на ребенка,
- подали заявление на регистрацию ребенка по месту жительства.
А ведь раньше им пришлось бы сделать три отдельные ходки – в ЗАГС, в
Соцзащиту и в ДМС (эксперимент с выдачей свидетельств в роддомах был
запущен Минюстом ранее, здесь же мы его расширили, добавив еще две
услуги).
Таким образом, рождение ребенка станет чуть менее хлопотным
занятием – скоро по всей стране (https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. –
2015. – 15.02).
Jaanika Merilo:
Львов вместе с МРЭО, iGov и волонтерами запустили во Львове
следующие электронные услуги:
1. Зняття транспортного засобу з обліку для реалізації
2. Зміна анкетних данних власника транспортного засобу
3. Перереєстарція транспортного засобу при заміні номерного знаку
4. Перереєстрація транспортного засобу на нового власника за договором
купівлі-продажу
5. Перереєстрація транспортного засобу на нового власника по
успадкуванню
6. Перереєстрація транспортного засобу при відачі дубліката свідоцтва
7. Перереєстрація транспортного засобу при переобладнанні без зміни
ном.агрегатів
8. Реєстрація транспортного засобу привезеного з-за кордону
9. Реєстрація транспортного засобу придбаного в торгівельній організації
(нові транспортні засоби).
Пока на iGov, скоро и на портале жителя Львова запускаем 20 услуг
сразу (https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 12.02).
Ігор Головань, адвокат, керуючий партнер Адвокатського
об’єднання «Головань і партнери»:
Хотів я свого листа до Президента надіслати не простою поштою, а
електронною.
Тим більше, що на президентському сайті і розділ відповідний є, Про
звернення громадян називається.
Блоги та соціальні мережі
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І там сказано, що «письмове звернення також може бути надіслане з
використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне
звернення) «. А застосування електронного цифрового підпису при
надсиланні електронного звернення не вимагається.
А чого на сайті знайти не вдалося, так це електронної поштової адреси,
куди ті електронні звернення надсилати.
Тому, так і не зекономивши на конверті, відправив листа не
електронного, а паперового.
За кілька днів вдалося уточнити, що необхідні заходи для створення
прийому електронних звернень до Президента тільки здійснюються.
Але всі ми можемо надсилати звернення «на будь-яку електронну адресу,
зазначено на сайті Глави держави».

(На будь-яку електронну адресу... // http://blogs.pravda.com.ua/authors/
golovan/56bdc2040fc41. – 2016. – 12.02).
Максим Нефедов:
Не можу мовчати про успіхи коллег у боротьбі за чесні та
еффективні закупівлі. Вони круті! Закликаємо всіх підключатись до
процессу – від нас дані та алгоритми, від вас – дослідження ситуації, тиск
на владу та розголос.
1) Довга та майже одноосібна війна Андрій Герус за прозору закупівлю
трансформаторів УкрЕнерго закінчилась перемогою! Середня ціна
трьохфазного трансформатору – $7,8 тис за МВА (а не $21 тис, як було
весною 2015).
2) Коллеги із Моніторингова група з питань закупівель для залізниці
продовжують невидиму для громадськості, але дуже потрібну роботу. УЗ – це
особливий світ, де потрібна вузька спеціалізація та готовніть працювати із
шаленою кількістю нормативки. Доречі, Валерій Шергін, Дмитро Остапчук,
Руслан Сек і їх коллеги – одні із небагатьох, хто забирає по АРІ всі дані
Система електронних державних закупівель ProZorro.
3) Комічний випадок у Громадський контроль Дніпропетровська. КП
«Днепропетровский электротранспорт» оголосило в #ProZorro тендер на
березень-травень на 700 тис.грн (zakupki.prom.ua), включаючи 1150 л горілки,
коньяку та віски, 2600 л пива, 1520 пачок цигарок. Нормально так
Блоги та соціальні мережі
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розслабляються водії трамваїв. Після резонансу від Деніса Селіна все це
прибрали, але сама нахабність вражає... (Неймовірні держзакупівлі:
Комунальне підприємство хотіло придбати тисячі літрів горілки, пива і
коньяку // http://uainfo.org/blognews/1455032380-neymovirni-derzhzakupivlikomunalne-pidpriemstvo-hotilo.html. – 2015. – 09.02).

Дмитрий Дубилет:
Еще полгода назад каждая новая услуга на iGov была сенсацией. СМИ
активно писали новости, в соцсетях делились постами… Сейчас же как-то
обыденно и даже рутинно мы запускаем новые услуги и новые регионы почти
каждый день Смайлик «smile»
Итак, за прошедшую неделю на iGov было запущено 10 новых услуг:
- Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
- Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки.
- Надання довідки про перебування в єдиному банку даних багатодітних
сімей.
- Оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
- Внесення змін до єдиного банку даних багатодітних сімей.
- Виведення з єдиного банку даних багатодітних сімей.
- Бронювання житлових приміщень.
- Надання довідки про перебування на квартирному обліку при
міськвиконкомі за місцем проживання та в житлово-будівельному
кооперативі.
- Надання дозволу на переоформлення договору найму жилого
приміщення державного / комунального житлового фонду.
- Надання дозволу на перепоховання останкiв померлих.
Также мы приветствуем новые населенные пункты в iGov:
- Мена (Чернигов обл).
- Новопсковский р-н (Луганская обл.).
- Богодуховский р-н (Харьковская обл.).
- Балаклейский р-н (Харьковская обл.).
Вся
«география»
iGov
–
на
этой
карте:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit…
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. – 2015. – 08.02).
Віктор Таран, менеджер групи публічні фінанси «Реанімаційного
Пакету Реформ», експерт Центру політичних студій та аналітики:
У Києві відбувся форум «Е-Урядування 2016: як зробити органи
влади інноваційними?», на якому представники влади, активісти та
звичайні громадяни поспілкувалися про впровадження онлайнінструментів в управлінні муніципалітетів. Провідні новатори в уряді
поділилися своїм досвідом запровадження реформ. А громадськість розказала
з якими проблемами їм доводиться стикатися, добиваючись якісних змін.
Спікерами стали заступник Міністра фінансів України Оксана Маркарова,
директор із інновацій Львівської міської ради Яніка Меріло та інші.
Блоги та соціальні мережі
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Під час виступу Оксана Маркарова розказувала про проект Е-data.
На її думку, щоб подолати корупцію, необхідно перевести усе державне
урядування в електронну форму. « Розумієте, економічними злочинами
мають займатися відповідні органи, а що можемо зробити ми, фінансисти?
Все просто, ми можемо зробити ці фінанси відкритими для всіх, і для
правоохоронців, і для журналістів, і для простих громадян, з податків яких ми
отримуємо зарплати. А вони вже мають слідкувати як і куди витратили їхні
гроші» . Також під час Форуму було представлено платформу « Відкритий
бюджет» , розроблену експертами Центру політичних студій та аналітики.
Вона покликана налагодити спілкування та довірливі стосунки між
платниками податків та тими, хто ці кошти використовує. Завдяки цьому
порталу державні органи у доступній для всіх формі, через графіки та
малюнки, можуть показувати скільки грошей вони отримали та скільки і на
що витратили. Експерт Центру політичних студій та аналітики Володимир
Тарнай під час свого виступу зауважив: « Для держави дуже важливо йти в
ногу із своїм суспільством, яке дуже змінилося за останні два роки, стало
відповідальним і вимогливим. Тож важливо сучасною мовою вести діалог із
людьми. І дані порталу – чудовий інструмент для цього спілкування.»
Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Юрій Бугай розказав слухачам про систему державних електронних торгів
Prozorro. Ресурс, який, з’явився завдяки тому, що кілька десятків бізнесменів,
активістів і чиновників одного разу повірили у те, що можна очистити
систему держзакупівель від корупції. Адже, завдяки своїй відкритості онлайн,
Prozorro дозволяє спростити процедури проведення тендерів і дозволяє
долучитися до них усім охочим. «Державні закупівлі – одна із найбільших
статей розходів бюджету. І лише повна підзвітність і відкритість цих розходів
допоможе позбутися збитків державі, дозволить економити кошти і
використовувати їх на благо власного народу». Після чого висловив
сподівання, що усі присутні на зустрічі представники місцевого
самоврядування знайдуть багато цікавих та дієвих електронних рішень для
своїх рад і після повернення додому почнуть активно їх впроваджувати.
Саме з цією метою у кінці Форуму було оголошено про створення
Платформи, за допомогою якої можливо об’єднати усіх охочих та з’явиться
можливість навчати й ефективно впроваджувати різноманітні електронні
сервіси на місцях (Без електронного врядування подолати корупцію
неможливо
//
http://blogs.lb.ua/victor_taran/326886_bez_elektronnogo_vryaduvannya.html. –
2016. – 01.02).

Блоги та соціальні мережі
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Зарубіжний досвід
В последние годы благодаря использованию «больших данных»
развитие городов сильно изменилось. Ранее горизонт планирования
составлял как минимум 3 года, сегодня же некоторые городские
проблемы решаются за минуты.
В 2010 году в центре испанского города Сантандер, который был
выбран Европейским союзом в качестве первого «умного города», было
установлено более 12.5 тысяч сенсоров. Эти устройства измеряют все: объем
мусора в контейнерах, свободные места на парковках, количество машин и
пешеходов. Сенсоры на служебных автомобилях и полицейских машинах
отслеживают загрязненность воздуха.
Также городские власти внедрили «умное» управление городскими
светофорами, которое оптимизирует режим их работы. Например, звуковые
сенсоры светофоров распознают сирену машины скорой помощи и
перестраивает свою работу так, чтобы быстрее освободить дорогу.
Сенсоры позволили сократить расходы, например, на освещение улиц.
Автоматически контролируя заполненность мусорных баков, власти также
сокращали расходы энергии и быстрее увозили мусор. Часть данных позже
стала доступна жителям города и туристам в мобильных приложениях.
Большой популярностью у любителей серфинга пользуется приложение,
которое своевременно информирует о высоте волны.
В Москве оборудовано 6.5 тысяч датчиков дорожного движения,
которые собирают данные о трафике и помогают интеллектуальной системе
управления дорожным движением. Система обошлась городу в 10 млрд
рублей, а ее поддержание еще примерно в 1 млрд рублей в год.
В мировой практике есть успешные примеры решения транспортных
проблем. В 2012 году IBM начала сотрудничать с администрацией Лиона
для снижения уровня пробок в городе.
Если оператор видит, что намечается пробка, то он может
соответствующим образом перестроить светофоры и обеспечить плавный
поток. То есть город может меняться за минуты, в зависимости от задач.
Другой важный элемент городской инфраструктуры – система
регуляции электроэнергии. В Москве от 13 % до 16 % всего электричества
тратится на освещение. В некоторых городах для экономии создаются
системы интеллектуального освещения улиц, которые меняют яркость света
в зависимости от количества людей вокруг.
В Глазго, например, сенсоры, установленные на уличных фонарях,
измеряют еще и уровень шума во время футбольных матчей, уровень
загрязнения воздуха и другие показатели.
Руководители проекта Future City Glasgow говорят, что выявили более
двухсот потенциальных потоков данных, многие из которых собираются
одновременно, но до сих пор хранятся разрозненно. При этом данные из
Зарубіжний досвід
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большого количества источников, анализируемые совместно, почти всегда
предоставляют большую ценность, чем те данные, которые анализируются
изолированно.
Проекты Чикаго основаны на том, что у города уже есть все данные,
чтобы повысить качество работы. В 2012 году властями Чикаго был запущен
проект WindyGrid: это платформа, которая собирает исторические факты о
зданиях, твиты о городе, звонки в 911 и расписание движения автобусов.
Платформа легла в основу сайта с открытыми данными Plenar.IO.
Однако совмещение различных источников данных нашло и более
практическое применение. Одно из решений отслеживает и соотносит
звонки в муниципальную службу с жалобами на крыс в конкретном районе с
уровнем влажности грунта или повышением жалоб на неубранный мусор.
Это позволяет властям направлять санитарные команды в проблемные зоны.
И эта система работает: в прошлом году количество звонков в службу по
борьбе с грызунами снизилось на 15 %.
Анализ разрозненных на первый взгляд данных позволил снизить число
пожаров в Нью-Йорке. Там система анализирует одновременно
неоплаченные налоги, коммунальные услуги, происходящие в округе
преступления и несчастные случаи. Так выявляются дома, где вероятность
пожара выше, и пожарные инспекторы стали тратить намного меньше
времени на стандартные проверки. В программу включены уже 330 тысяч
зданий Нью-Йорка.
В Москве тоже есть проект, который призван улучшить взаимодействие
с городом. »Электронный атлас Москвы» – это интерактивная карта
городских учреждений с контактной информацией по каждому объекту,
включая телефоны для связи и часы работы. Приложение может
использоваться как навигатор по улицам города. С помощью компьютера или
мобильного приложения пользователи также могут найти любой объект на
карте Москвы, узнать часы работы социальных учреждений, проложить
автомобильный и пеший маршруты.
Если в уже существующие города умные системы приходится
встраивать, то новые города изначально планируются с учетом тотального
внедрения различных сенсоров. Самый яркий пример – город Сонгдо в
Южной Корее.
Здесь каждый дом и офис будут иметь встроенный терминал,
соединяющий их с системой мониторинга. И тут горизонты возможностей
становятся неизмеримо шире. Умная система электроэнергии будет
регулировать спрос и потребление, и в городе вообще не будет мусорных
грузовиков. Мусор будет подаваться напрямую из мусоропровода в системы
очистки бытовых отходов, где они будут утилизироваться экологически
безопасным образом. Существуют планы по использованию отбросов для
генерации городской электроэнергии. Совокупные инвестиции в
строительство Сонгда – около 35 млрд долларов США.
За последние пять лет «умные» элементы появились в десятках
городов, кроме Европы и США, они уже есть, например, и в Южной
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Америке. Международная инициатива The Open & Agile Smart Cities со штабквартирой в Брюсселе насчитывает более 50 городов («Умные города»:
мировой опыт // http://open.gov.ru/events/5514906. – 2015. – 15.02).

Федеральная налоговая служба решила провести реформу загсов и
создать в России единую систему учѐта граждан.
Согласно данным министерства юстиции, в начале 2016 года по всей
стране работали 2 638 органов записи актов гражданского состояния и ещѐ
3 822 органа местного самоуправления сельских поселений. Чиновники
отмечают, что с точки зрения соблюдения определѐнных стандартов и правил
это абсолютно неуправляемая система.
Загсы составляют записи актов, собирают их в книгу госрегистрации и
электронную систему, а затем передают в другие ведомства. Иногда для
этого приходится использовать флешки, так как не во всех загсах есть
интернет. Поступившие от них сведения передаются в органы социальной
защиты, налоговую и миграционную службы, а также в Пенсионный фонд,
Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского
страхования. Если же где-то допустили ошибку, то она дублируется в реестре
каждого из ведомств, так как информацию обычно не проверяют. При этом
все загсы предоставляют еѐ с разной периодичностью. Также ситуация
усложняется, если информацию необходимо передавать между регионами.
В таких условиях из бюджета зачастую выделяются лишние деньги, так
как ведомства не поспевают за реальным положением дел. Так, например, из
казны могут направляться пособия на несуществующих детей, а уже
умершим гражданам – начисляться пенсии. Согласно предварительным
расчѐтам, ущерб от таких ошибок оценивается в 50 миллиардов рублей.
Чтобы исправить ситуацию, ФНС решила создать единую систему
регистрации и идентификации населения. Все записи актов в ней будут сразу
вноситься в федеральную базу, что позволит поддерживать еѐ в актуальном
состоянии и облегчит работу различных ведомств. С помощью нового
«информационного облака» будут проводиться выплаты пенсий, страховок и
учѐт налоговых платежей. Также в дальнейшем к системе могут подключить
Федеральную миграционную службу. Пока эта идея обсуждается.
Эксперты предполагают, что запуск единого централизованного
реестра позволит решить множество проблем, возникающих, например, при
переезде граждан из одного региона в другой, и полностью перестроить
систему управления. Правительство сможет опираться на актуальные
данные, рассчитывая, сколько тому или иному субъекту нужно больниц,
детских садов и школ и как эффективнее расходовать бюджетные средства (В
России появится единый реестр данных о населении // http://www.thevillage.ru/village/situation/situation/231577-fns-system. – 2015. – 12.02).
Полиция Ратленда, штат Вермонт, США, принимает активное
участие в национальной программе по раскрытию данных для граждан.
Зарубіжний досвід
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В декабре 2014 года президент Барак Обама предписал отделениям
полиции по всей стране работать над повышением уровня прозрачности
своей деятельности. Таким образом, полиция Ратленда – один из 20
участников пилотного проекта, реализуемого по всей стране под
названием Police Data Initiative.
В настоящее время отделение Ратленда собирает данные для
публикации начиная с 2014 года – о случаях нарушения закона, рапортах об
арестах, случаях применения силы при задержании, встречах
представителей полиции с общественностью и т.п.
Ранее некоторые такие сведения были доступны для граждан в краткой
форме, однако согласно новой программе, описания станут подробными.
Однако, при работе с некоторой информации встает вопрос о безопасности
потерпевших и невмешательстве в частную жизнь. В таких случаях данные
не подлежат публикации, и требуется время на их редактирование.
Также в рамках данной инициативы полицейским выдадут нательные
видеокамеры: по мнению властей, это не только позволит получить данные
фото-видеофиксации, но и будет служить потенциальным правонарушителям
напоминанием, что они находятся под контролем, а офицеры, в свою
очередь, будут осознавать всю ответственность своих действий. Это
позволит сократить жалобы со стороны граждан (В США активно
раскрывают «полицейские» данные // http://open.gov.ru/events/5514896. –
2016. – 10.02).

На портале «Электронное правительство» (e-gov.az) в Азербайджане
доступно получение 12 видов электронных справок, сказали Trend в
среду в министерства связи и высоких технологий.
Для получения е-справок необходимо пройти регистрацию на портале. В
настоящее время посредством портала электронных услуг граждане могут
получить следующие виды электронных справок:
- справка по индивидуальной информации, относящейся к гражданину;
- справка по информации удостоверения личности;
- справка о месте жительства;
- справка с места работы;
- справка о месте работы педагогического и технического персонала
школ;
- справка о месте учебы;
- справка о дипломе;
- выписка из базы данных информационной системы «Студентвыпускник»;
- справка об отсутствии долгов за услуги связи;
- справка об оплате услуг связи;
- информация об абоненте по услугам водоснабжения и канализации;
- справка о лицензиях физических и юридических лиц, занимающихся
туристической деятельностью.
Зарубіжний досвід
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Доступ к порталу е-правительства осуществляется с использованием
цифровой подписи, идентификационных данных частных предпринимателей
и граждан, верификационных данных (логин и пароль), а также мобильной
системы аутентификации, которые можно получить в электронной форме
после прохождения регистрации на портале.
Портал
е-правительства
является
ключевым
инструментом,
поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и
частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у
граждан документов за счет того, что различные органы будут
взаимодействовать друг с другом в электронном виде (Кямаля Сеидова На
портале е-правительства в Азербайджане можно получить 12 видов есправок // http://www.trend.az/business/economy/2492517.html. – 2016. –
10.02).

Амбициозная 10-летняя исследовательская программа, запущенная
австралийским правительственным агентством CSIRO в феврале 2016
года, предполагает оцифровку «всего прошлого, настоящего и
будущего».
Инициатива под названием Oznome, которое выбрано созвучно проекту
расшифровке генома человека Human Genome Project, началась с оцифровки
данных по окружающей среде, сообщило издание New Scientist.
Для воплощения задуманного в реальность планируется найти способ
объединения данных государственных ведомств, исследовательских
организаций, частных компаний и ученых. Цель – понять способы
взаимодействия различных систем и явлений в гидросфере, энергетике,
сельском хозяйстве, здравоохранении, экономике и т.п.
Если CSIRO удастся выполнить задуманное, то Ozonme позволит
исследователям, к примеру, отследить влияние изменения климата или
горнорудной промышленности на водоснабжение или экономическое
благосостояние сельского населения Австралии с течением времени.
Этот план похож на другие крупные инициативы в области экологии, в
том числе на американскую Национальную экологическую сеть
обсерваторий (National Ecological Observatory Network), представляющую
собой систему континентального масштаба для оценки экологических
изменений.
В долгосрочной перспективе данные, получаемые в рамках Oznome,
могут быть использованы в сложных моделях, способных предсказывать
будущее.
Для решения этой задачи команде нужно будет сосредоточиться на
создании различных источников данных, которые будут совместимы друг с
другом и повсеместно доступны.
Ozonme также позволит сократить расходы на исследования. В
обычном проекте CSIRO около 30 % времени и бюджета уходит на оценку
эффективности работ и проектные исследования. Если удастся
Зарубіжний досвід
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автоматизировать хотя бы половину этого труда, организация сможет
ежегодно экономить порядка $54 млн в год.
Одной из технических проблем в реализации проекта «цифровой
Австралии» является создание платформы, которая позволит исследователям
объединять потоки данных из различных сфер, обрабатывать эти данные и
предоставлять в понятном для человека или машин виде.
Джени Теннисон напоминает, что аналогичная инициатива есть в
Европе – под названием Spatial Information in the European Community
(INSPIRE). Она призвана наладить совместимость между данными об
окружающей среде, поступающими из различных стран. Этот проект
использует формат файлов XML, запущенный еще в 2001 году.
«Сейчас, 15 лет спустя, это выглядит старомодно. Схема взаимодействия
с информацией изменилась».
Самой сложной задачей, которую предстоит решить создателям
Oznome, они считают культурный сдвиг, необходимый для получения данных
от ученых и других источников с целью обмена этой информацией.
По словам Лемона, многие компании, которым принадлежат какие-то
данные, считают, что обмен сведениями приносит слабую экономическую
выгоду. Поэтому убедить их в необходимости инвестировать в систему
обмена данными для получения долгосрочных доходов очень сложно. Кроме
того, некоторые организации зарабатывают на продаже своих данных при
помощи лицензирования.
В рамках Oznome специалисты CSIRO развивают водный подпроект
Oznome Water. Его руководитель Джонатан Ю (Jonathan Yu) отмечает
следующее:
«Из прошлых проектов мы знаем, что землепользование,
водообеспеченность, гидрологическое моделирование, грунтовые воды и
качество воды являются ключевыми с точки зрения различных наук. Однако
данных о такой инфраструктуре обычно не существует».
Джонатан Ю и Дэвид Лемон напоминают о существовании
инициативы Sense-T, которую в 2011 году запустили в Тасмании. В рамках
этого проекта была построена система цифрового представления государства
благодаря внедрению различных источников данных и датчиков,
расположенных на всей территории острова. Сенсоры в режиме реального
времени сообщают о погодных условиях, уровне углекислого газа,
физическом состоянии животных, запасах воды и использовании энергии.
Это нашло применение в решении ряда практических задач: например,
фермеры могут эффективно орошать землю, получая данные от датчиков
влажности
(Электронное
правительство
Австралии
//
http://www.tadviser.ru/index.php. – 2016. – 08.02).

Кабинет министров Великобритании представил новый инструмент
для работы чиновников с открытыми данными.

Зарубіжний досвід
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Цель Open Policy Making Toolkit – помочь госслужащим освоится с
новыми аналитическими методами, а также цифровыми инструментами
работы с данными.
Благодаря этому учебному пособию, открытые данные из различных
источников станут основой принятия взвешенных и обоснованных решений
– можно будет «увидеть и услышать» настоящие потребности граждан.
«Зачастую – лучший подход – исследование. Существует множество
порталов, где публикуются открытые данные, которые могут быть
использованы для аналитики. Чиновникам следует искать данные и не быть
слишком зацикленными на привычных методах принятия решений» –
говорится в документе.
В распоряжении госслужащих, помимо основного портала Data.gov.uk,
на котором публикуются открытые данные, имеются также архив данных
Великобритании и ряд специализированных ресурсов (например, Ofsted’s
school dashboard) (В Великобритании опубликовано руководство для
госслужащих по работе с данными // http://open.gov.ru/events/5514867. –
2016. – 04.02).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Барбаков Г. О. Информационная политика органов местного
самоуправления / Г. О. Барбаков, И. А. Курашенко, О. В. Устинова //
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №. 1-1. – С. 1509.
Современное муниципальное управление сопровождается значительным ростом
информационных потоков, связанных с необходимостью получения достоверной
информации и обмена ею в реальном масштабе времени. Помимо этого, местному
самоуправлению, как власти, приближенной к народу, принадлежит особая роль по
информированию (разъяснению) населения о происходящих социально-политических
преобразованиях. Сегодня информационное обеспечение муниципального управления
невозможно без использования современных технологий, программных средств, баз
данных и систем управления ими. Одной из современных информационных технологий
является «Электронное правительство», суть которого заключается в использовании
виртуального пространства для совершенствования моделей оказания услуг и повышения
эффективности функционирования органов власти и государственных учреждений. В
статье дается определение понятию «информационная политика органов местного
самоуправления», анализируются проблемы реализации информационной политики на
муниципальном уровне.

Качний О. С. Електронне урядування як багатофункціональний
інструмент державного управління в інформаційному суспільстві / О. С.
Качний // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №. 12. – С. 59–62. У статті
визначається сутність поняття «Електронне урядування» (Е-урядування), розкривається
його багатогранність, детально аналізуються аспекти функціонування цієї сфери
застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, у державному
управлінні (технічний аспект, економічний, прикладний, соціальнопсихологічний та ін.).
Йдеться також про важливу роль Е-урядування у процесах оптимізації й модернізації
роботи органів державної влади (ОДВ), його використання як дієвого механізму
суспільних перетворень, конструктивної й плідної взаємодії влади і громадян.

Куспляк И. С. Взаимосвязь концепций New Public Management и Good
Governance и формирование электронного управления / Игорь Сергеевич
Куспляк // Науковий вісник Одеського національного економічного
університету. – 2015. – №. 2 (222). – С. 81–90. В статье рассмотрены теории и
концепции, которые внесли весомый вклад в понимание информации в современном
мире. Определена взаимосвязь концепций New Public Management и Good Governance и
формирования электронного управления. Основная мысль автора, что электронное
управление следует рассматривать, скорее, как новое средство для решения в
значительной степени тех же задач, которые ставили концепции New Public Management и
Governance. В связи с этим концепция электронного управления стимулирует внедрение
новых организационных моделей, трансформационных процессов и продолжает прежние
реформы в сфере государственного управления.

Латыпова Р. Т. Нормативно-правовое обеспечение электронного
правительства / Раиля Тальгатовна Латыпова // Молодой ученый. – 2016. –
№. 1. – С. 401–405. Рассматриваются вопросы формирования электронного
Бібліографія
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правительства в Самарской области. Стремление продвигать электронное правительство,
чтобы предоставлять наиболее востребованные у граждан услуги в электронной форме в
удаленном доступе, а также поддержание в гражданах заинтересованности в развитии
электронного правительства.

Наумов В. Н. Состояние электронного правительства России (по данным
отчетов ООН) / Владимир Николаевич Наумов // Фундаментальные и
прикладные исследования в современном мире. – 2015. – №. 12-4. – С. 16–23.
В данной статье произведен анализ состояния электронного правительства в России по
данным ООН.

Пясецкая Е. Н. К вопросу развития информационно-коммуникационных
технологий в органах власти / Е. Н. Пясецкая // Экономика и социум. – 2015.
– №. 3-2 (16). – С. 643–647. Использование информационных технологий
предоставляет новые возможности для эффективности деятельности работников органов
публичной власти. Владение чиновниками навыками ИКТ может стать фактором
сдерживания развития информатизации и администрирования.

Сосновский А. А. Зарубежный опыт построения электронного
правительства / А. А. Сосновский // APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки. –
2015. – №. 6. – С. 37. Рассматриваются модели построения электронных правительств
в различных государствах, сходства и их различия.

Тонкович П. К. Состояние электронного правительства в Республике
Беларусь / Павел Константинович Тонкович // Молодой ученый. – 2016. – №.
2 (106). – С. 606–610.
Требик Л. П. Обґрунтування інформаційно-комунікаційного аспекту в
підвищенні кваліфікації управлінських кадрів регіону [Електронний ресурс] /
Л. П. Требик // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. –
№. 1. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=943. – Назва з
екрана. В статті обґрунтовано інформаційно-комунікаційний аспект підвищення
кваліфікації управлінських кадрів регіону; висвітленні основні проблеми підвищення
кваліфікації управлінських кадрів регіону; виокремленні завдання підвищення рівня
професійної кваліфікації управлінських кадрів регіону; запропоноване авторське
визначення інформаційно-технологічної компетентності управлінських кадрів регіону.

Шерстянкина А. А. Сравнительный анализ показателей развития
электронного правительства России и Казахстана / Анна Александровна
Шерстянкина // Научный журнал. – 2015. – №. 1 (1). – С. 72–74. Данная статья
посвящена вопросам развития системы электронного правительства. Рассмотрены успехи
таких стран, как Россия и Казахстан, по внедрению сервисов электронного правительства
в систему предоставления государственных услуг. Проанализированы проблемы и
недостатки электронного оказания услуг и предложены пути их устранения.

Юферева А. С. Электронное правительство как способ противодействия
коррупции в условиях процесса медиаконвергенции / А. С. Юферева //
Бібліографія
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Juvenis scientia. – 2016. – №. 1. – С. 106–108. В статье рассматриваются

специфические особенности процесса медиаконвергенции, выявляются его ключевые
характеристики и оцениваются перспективы. В данном контексте ставится проблема
внедрения инноваций в систему государственного управления. Прежде всего, виртуальное
пространство воспринимается как среда для преодоления множества проблем, одной из
которых считается коррупция. Однако в решении этого вопроса (помимо технологических
факторов) должны быть задействованы социальные, культурные факторы. Тем не менее,
недостаточная проработка обозначенных концептов приводит к тому, что возможности
медиаконвергенции зачастую слабо коррелируют с социальными возможностями
государства. Так как не последнюю роль играют административные традиции,
ментальные установки и др. Доказывается, что решение ряда задач, включая борьбу с
коррупцией посредством новейших информационно-коммуникационных технологий,
должно осуществляться в рамках преодоления этих установок, т.е. соответствовать логике
социальной, а не технологической.
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