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Анонс
3 березня 2016 г. (Київ)
03 березня 2016 року об 19:00 за Київським часом відбудеться онлайнконференція на тему: «Історія проекту «Прозорро» – від ідеї до
реалізації», яка пройде на голосовому сервері Mumble (http://mumble.org.ua).
На сьогодні в Україні створено нормативно-правову та інституційну
базу, що регулює «паперові» процедури державних закупівель. Однак, як
свідчить практика, формальна відповідність українського законодавства не
гарантує прозорих, ефективних і справедливих процедур закупівель, а також
не сприяє вирішенню найголовнішої проблеми у сфері державних закупівель
– викоріненню системної корупції.
Проект «Прозорро» націлений вирішити цю проблему –
http://prozorro.org.
Доповідачі:
Юрій Бугай – керівник сектора департаменту державних закупівель
Мінекономрозвитку України (https://www.facebook.com/yuriy.bugay).
Давид Кізірія – експерт фонду «Інновації та Розвитку»
(https://www.facebook.com/kiziria)
(https://www.facebook.com/events/1725668740999051).
4 березня 2016 г. (Київ)
Круглий стіл «Роль громадських організацій у розбудові
електронної демократії в Україні».
4 березня 2016 року в приміщенні бібліотеки Головного управління
статистики у Львівській області (м. Львів, просп. Чорновола, 4, 2-ий поверх,
кім. 20) відбудеться круглий стіл щодо розбудови електронної демократії в
Україні.
Початок заходу: о 10:00 год. Реєстрація учасників розпочнеться о 9:30
год.
Під час круглого столу відбудеться презентація результатів
дослідження
«Практика
використання
інструментів
е-демократії
громадськими організаціями в Україні» та обговорення основних
положень Дорожньої карти електронної демократії в Україні.
Захід організовано у рамках проекту «Дорожня карта е-демократії в
Україні» за підтримки Посольства Великобританії в Україні.
Коаліція громадських організацій – ГО «Подільська агенція
регіонального розвитку», Громадянська мережа ОПОРА, Асоціація «Міста
електронного врядування» – разом з Державним агентством з питань еурядування та Національною академією державного управління при
Президентові України за підтримки Посольства Великої Британії в Україні
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провели всеукраїнське експертне опитування «Практика використання
інструментів електронної демократії неурядовими організаціями в Україні».
Опитування було спрямоване на визначення рівня обізнаності
неурядових організацій у сфері інструментів електронної демократії,
готовності використовувати їх у своїй професійній діяльності та аналіз
найбільш потрібних технологій для розбудови електронної демократії.
Яким чином громадські організації здійснюють комунікацію між собою
та з органами влади за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій,
наскільки ефективно використовують соціальні мережі, чи знають про
сучасні мобільні та онлайн-додатки, що значно полегшують процеси
планування, аналізу, моніторингової діяльності та адвокації? Наскільки вони
обізнані з інструментами кібер-безпеки? Якими відкритими даними
найчастіше користуються, і які типи публічної інформації бажають бачити
оцифрованими в першу чергу? Ці та багато інших питань лягли в основу
даного опитування.
Оскільки громадські організації виступають у якості посередників між
органами влади та громадськістю, саме вони стали ключовою аудиторією
квотно-експертного опитування. Загалом участь в ньому взяли понад 400
організацій з 24 областей України. Тривалість дослідження: грудень 2015 р. –
лютий 2016 р. (http://dialog.lviv.ua/anons-krugliy-stil-shhodo-rozbudovielektronnoyi-demokratiyi-v-ukrayini).

4 березня 2016 г. (Київ)
Публічна дискусія «Відкриті дані: що і як маємо відкрити?».
4 березня 2016 року відбудеться публічна дискусія за участю засобів
масової інформації «Відкриті дані: що і як маємо відкрити?», у рамках якої
відбудеться презентація Дорожньої карти розвитку відкритих даних в
Україні, розробленої за результатами дослідження «Оцінювання готовності
України до відкриття даних» та затвердженої Урядом України 4 лютого 2016
року. Захід проводитиметься напередодні Всесвітнього Дня відкритих даних
у рамках проекту Програми розвитку ООН «Демократизація, права людини
та розвиток громадянського суспільства», що впроваджується за фінансової
підтримки Міністерства закордонних справ Данії.
Під час заходу журналісти зможуть дізнатися:
Які саме державні дані згідно з законодавством мають бути відкриті у
форматі відкритих даних?
Завдяки якому 41 завданню за 5 напрямами відкриватимуться державні
дані у 2016 році?
Які є приклади успішних соціально-орієнтованих проектів на основі
відкритих даних?
Як українці можуть отримати найбільшу користь від відкриття
державних даних?
Представників ЗМІ запрошують взяти участь у заході, де можна буде
отримати відповіді на визначені питання.
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У заході візьмуть участь Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр України
– міністр регіонального розвитку, будівнцтва та ЖКГ; Янтомас Хімстра –
директор Представництва ПРООН; Олександр Риженко, Олексій Вискуб –
Державне агентство з питань електронного урядування України; Олексій
Соболев, радник міністра інфраструктури України; Денис Гурський, ГО
SocialBoost, радник прем’єр-міністра України з питань розвитку відкритих
даних; Олександр Краковецький, KyivSmartCity; Андрій Газін, журналіст
даних та аналітик, Texty.org.ua.
Захід відбудеться в Українському кризовому медіа-центрі за адресою: м.
Київ, вул. Хрещатик, 2 (Український дім. Початок о 15:00, закінчення о
17:00) у рамках проекту Програми розвитку ООН «Демократизація, права
людини та розвиток громадянського суспільства», що впроваджується за
фінансової
підтримки
Міністерства
закордонних
справ
Данії
(http://www.prostir.ua/event/proon-zaproshuje-zhurnalistiv-na-publichnudyskusiyu-vidkryti-dani-scho-i-yak-majemo-vidkryty).

15 березня 2016 р. (Київ)
Науковий семінар «Розвиток архівних веб-ресурсів та електронного
урядування в системі державних архівів України».
(http://nau.edu.ua/ua/event/2016/3/naukovij-seminar-rozvitok-arxivnix-vebresursiv-ta-elektronnogo.html).
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.
Анонc

6

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

16 – 29 лютого 2016 року

<
20-28 лютого
2015
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
Волонтер проекта «Электронное правительство», IT-директор
«Приват Банка» Дмитрий Дубилет:
Украинцы в скором времени смогут оформить разрешение на оружие
через Интернет.
«Запускаем на iGov услугу оформления разрешения на оружие. С одной
стороны – средневековое законодательство. С другой стороны – ммм… не
самая горячая поддержка вопроса со стороны госслужащих. Порой хочется
купить пистолет и застрелиться! Хотя погодите, как же я на него оформлю
разрешение-то» (Украинцы скоро смогут онлайн оформить разрешение на
оружие
//
https://inforesist.org/ukraintsyi-skoro-smogut-onlayn-oformitrazreshenie-na-oruzhie. – 2016. – 27.02).
23 лютого 2016 року в Національній академії державного
управління при Президентові України відбулася науково-практична
конференція «Е-освіта задля Е-урядування».
Метою заходу стало обговорення напрямів покращення рівня освіти
публічних службовців з питань е-урядування за допомогою інструментів
електронної освіти.
Науково-експертне зібрання відбувалось за участі президента
Національної академії Юрія Ковбасюка, заступника Міністра освіти і науки
України – керівника апарату Олега Дерев’янка, Голови Національного
агентства України з питань державної служби Костянтина Ващенка, Голови
Державного агентства з питань електронного урядування України
Олександра Риженка, секретаря Комітету Верховної Ради України з питань
інформатизації та зв’язку Олени Матузко, президента Фонду «Східна
Європа» Віктора Ляха, експертів міжнародних організацій, представників
органів влади України, науково-педагогічних працівників, докторантів,
аспірантів, слухачів академії та регіональних інститутів державного
управління, інших вищих навчальних закладів України, громадськості.
Захід проходив у рамках Програми «Е-врядування задля підзвітності
влади та участі громади» (EGAP).
Відкриваючи роботу науково-практичної конференції, президент
Національної академії акцентував увагу на пріоритетності державної
політики впровадження технологій електронного врядування, розвитку
електронної демократії, зміцнення інформаційного суспільства в Україні.
Юрій Ковбасюк, президент Національної академії державного
управління:
Національна академія разом із Фондом Східна Європа, Фондом
InnovaBridge у співробітництві з компанією SoftXpansion і Асоціацією
«Міста електронного врядування» ефективно працюють над реалізацією
Анонc
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Програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі
громад» у контексті забезпечення кращого доступу громадян до
адміністративних послуг, зменшення корупційних ризиків та підвищення
довіри до органів влади.
Безпосередніми виконавцями навчальної складової цієї Програми є
Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Одеська обласні ради та обласні
державні адміністрації, Дніпропетровський та Одеський регіональні
інститути державного управління, Академія зв’язку ім. Попова, Вінницький
та Луцький національні технічні університети, Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки, Волинський обласний центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій та Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій Вінницької області.
Сьогодні, регіональними робочими групами здійснено оцінку готовності
відповідних навчальних закладів і центрів перепідготовки та підвищення
сертифікації до навчання публічних службовців електронному урядуванню
та електронній демократії, а також сформовано проблемне поле
(орієнтовна тематика) навчання для різних категорій публічних службовців,
форм та видів навчання. Загальну координацію, інформаційно-аналітичне,
організаційне та методологічне супроводження цієї компоненти Програми
EGAP здійснюється Національною академією.
Президент Фонду «Східна Європа» Віктор Лях підкреслив
необхідність вивчення кращого міжнародного досвіду застосування
інформаційно-комунікаційних технологій, а також залучення інструментів,
які пропонує бізнес, задля вироблення ефективної моделі навчання та
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування з питань електронного врядування. Це у свою чергу
дозволить забезпечити кращий доступ громадян до адміністративних послуг,
зменшити корупційні ризики та підвищити довіру до органів влади.
Олена Матузко, секретар Комітету з питань інформатизації та
інформаційних технологій, у своєму виступі наголосила на проблемних
питаннях розвитку галузі інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема
на вдосконаленні законодавства з електронних комунікацій і регулювання
інформаційних відносин.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко ознайомив учасників конференції з пріоритетними
напрямами електронного урядування, зокрема впровадженням нової моделі
управління, електронними послугами, електронною ідентифікацією,
відкритими даними, електронною взаємодією.
Костянтин Ващенко, Голова Національного агентства України з
питань державної служби, акцентував увагу на необхідності застосування
принципів е-урядування у контексті проведення реформи державного
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управління. Е-урядування передбачає поліпшення доступності та якості
адміністративних послуг, покращення якості прийняття управлінських
рішень із залученням до цих процесів експертів, представників
громадянського суспільства. Проте ключовим елементом покращення якості
державного управління, на думку посадовця, є антикорупція, яка дозволить
забезпечити ефективну, прозору, відкриту та гнучку структуру державної
служби.
У ході свого виступу порушив питання необхідності запровадження
нової спеціальності «Електронне урядування» у вищих навчальних закладах з
метою набуття громадянами нових навичок, знань та умінь з питань
комунікаційних технологій, електронної комунікації тощо.
Олег Дерев’янко, заступник Міністра освіти і науки України,
акцентував увагу на необхідності проведення системної роботи щодо
підвищення комп’ютерної грамотності в різних вікових і соціальних групах
населення України.
Упродовж заходу учасники розглянули стан справ та виклики у
контексті е-освіти для е-урядування, обговорили орієнтири е-освіти
майбутнього.
За результатами роботи учасники науково-практичної конференції
прийняли відповідні рекомендації (Провідні вітчизняні експерти
обговорили напрями покращення рівня освіти публічних службовців з
питань е-урядування за допомогою інструментів електронної освіти //
http://www.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=osn&filtername=&page=2&tipn=Ne
ws&newsid=458&typeview=&PageNumber=1. – 2016. – 25.02).

Заступник Глави Адміністрації Президента України, секретар
Національної ради реформ Дмитро Шимків:
Система
електронного
документообігу
(СЕД)
працює
в
Адміністрації Президента України в режимі дослідної експлуатації з 2
лютого 2015 року. Сьогодні в ній зареєстровано понад 92 тисячі вхідних
документів та 527 користувачів. Система суттєво підвищує продуктивність
роботи службовця та дозволяє паралельно працювати над одним документом,
уникати його дублювання та в найближчому майбутньому відмовитись від
паперу.
«Шлях розробки системи не був простим і коротким. До впровадження
СЕД співробітники АПУ не використовували активно електронну пошту для
роботи, зберігали робочі документи на зовнішніх носіях і працювали з
паперовими документами. Окрім незручності та неекономного використання
ресурсів, це створювало реальні ризики безпеці інформації. Паперові
документи в буквальному сенсі «проходили» сотні метрів чи навіть
кілометри при опрацюванні».
Було проведено аналіз чинного документообігу, процесів проходження
документів і розроблено формат оптимізації. Внутрішній ІТ-департамент
АПУ розробив конфігурацію електронної системи, що відповідає
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українському законодавству та забезпечує ефективну роботу всієї
організації. «Мало не вперше за історію України було оформлено авторські
права на внутрішню розробку, які тепер належать державі. При цьому код є
відкритим, що дозволить спеціалістам інших органів влади адаптувати
систему під власні потреби».
Керівник IT-департаменту АПУ Роман Бородін:
Серед основних завдань, які дозволить вирішити СЕД:
«Підвищення оперативності опрацювання документів на 80 %.
Можливість спільної паралельної роботи над одним документом без
його дублювання та паралельного існування різних версій документу.
Швидкий пошук документу за номером, темою або контекстом.
Призначення відповідального за виконання завдання. Відстеження усіх
змін документів та авторів цих змін.
Система надає доступ до розвинутої аналітики та звітності, які
дозволяють аналізувати бізнес-процеси та ухвалювати ефективні
управлінські рішення.
Безпека та розмежування прав доступу.
Збереження зелених насаджень планети шляхом зменшення
використання паперу.
Завершується підготовка планшетної версії системи для прискорення
роботи над документами для керівників, які повинні бути мобільними, не
прив’язуючись до робочого місця».
Дмитро Шимків: Система електронного документообігу була
розроблена силами спеціалістів IT-департаменту АПУ і готова до передачі
будь-яким державним органам для впровадження. Для її налаштування
потрібна лише політична воля керівників та наявність команди всередині
інституції. «Зі свого боку ми готові надати методологічну підтримку та
поділитись досвідом впровадження СЕД в Адміністрації Президента. Дуже
часто в пресі лунають думки про те що, в Україні неможливо створити
повноцінне електронне урядування. Моя відповідь критикам: ось система,
вона готова, безкоштовна і реально наближає нашу державу до
загальноприйнятих
світових
стандартів
автоматизації
управління
інституціями».
Спеціально для того, аби донести більш повну інформації про СЕД, було
створено веб-сайт sed.reforms.in.ua, на якому можна знайти описову та
технічну інформацію про систему, включаючи показники продуктивності,
описи процесів, можна побачити вигляд системи та яку аналітику
використовує АПУ.
На цьому ж сайті можна зареєструватись на презентацію системи, яка
відбудеться 10 березня в Українському Домі. На захід запрошують
представників державних органів влади, компанії, що бажають допомагати
державним органам з розгортанням системи, представників експертного
середовища та журналістів (Система електронного документообігу,
розроблена в АПУ, може бути безкоштовно передана іншим державним
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органам
//
http://www.president.gov.ua/news/sistema-elektronnogodokumentoobigu-rozroblena-v-apu-mozhe-b-36781. – 2016. – 22.02).

Народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе:
Ухвалений Верховною радою у вівторок законопроект №3755 щодо
електронного декларування, який був розкритикований ЄС, потрібно
змінювати.
«Зараз у законі є заборона на користування безоплатними послугами.
Або, якщо я користуюся ними, то маю сплатити податок».
«Простий приклад: мене зараз покликали в Європарламент за рахунок
ЄС, а далі я маю летіти в Берлін на запрошення німців. За законом, тепер я
маю дізнатися, скільки коштує переліт і готель і заплатити з цієї суми
податок».
«У мене є вибір – не їхати і не подавати позицію України, або платити
чималий податок за свою поїздку. Хіба це нормальна ситуація?» (Закон про
електронне
декларування
треба
змінювати
–
депутат
//
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/19/7045151 . – 2016. – 19.02).
Начальник главного территориального управления юстиции в
Киеве Станислав Куценко:
Главное территориальное управление юстиции в Киеве намерено в
течение полугода презентовать новый проект электронного управления
«Онлайн-дом юстиции», с помощью которого киевляне смогут получать
максимальное количество государственных услуг в режиме онлайн.
«Будем надеяться – мы сейчас быстрыми темпами движемся – что в
течение следующего полугодия мы представим гражданам «Онлайн-дом
юстиции», который будет и киевским, и сразу где-то всю Украину сможет
охватывать».
Проект «Онлайн-дом юстиции» будет разработан в тестовом режиме в
Киеве, а затем максимально быстро запущен в других областях Украины.
Согласно данным Куценко, помимо оказания онлайн-услуг «в три
клика», суть проекта «Дом юстиции» будет заключаться в предоставлении
возможности прозрачного отбора кандидатов на управляющие должности
в министерстве.
«Когда люди будут подавать свои заявки на работу в системе юстиции,
они будут проходить обучение, попадать в рейтинг, и наиболее достойных
кандидатов мы будем рекомендовать министерству».
На данный момент Главное территориальное управление юстиции в
Киеве ведет переговоры с Киевской городской государственной
администрацией относительно способа идентификации граждан в системе
«Дома юстиции» для более полного и всестороннего оказания электронных
услуг населению.
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Как сообщил присутствовавший на встрече глава Минюста Павел
Петренко, перевод максимального количества государственных сервисов в
электронный режим является приоритетным заданием министерства на
ближайший год.
«Очень много сервисов можно делать, не выходя из дома» (Минюст
вскоре презентует новый проект электронного управления «Онлайн-дом
юстиции» // http://vecherniy.kharkov.ua/news/116520. – 2016. – 16.02).

На Порталі відкритих даних data.gov.ua опубліковано 46 наборів
даних Мінприроди, серед яких кадастр об’єктів природно-заповідного
фонду, реєстр пестицидів, реєстри ліцензіатів та багато іншої інформації.
Заступник Міністра екології та природних ресурсів Світлана
Коломієць:
«Ці дані можуть бути цікаві журналістам та профільним експертам, але
сподіваюсь,
що
українські
IT-спеціалісти
знайдуть
можливість
використовувати ці дані для розробки мобільних додатків, якими зможуть
користуватись усі громадяни, бізнес, влада. Ми вже запропонували
розробникам порталу відкритих даних провести екологічний хакатон та
запропонувати командам створити корисні проекти на основі наших
відкритих даних».
Це перші кроки з відкриття даних та закликала експертів-екологів та
громадських активістів дати зворотній зв'язок та повідомити, які ще дані від
Мінприроди та підпорядкованих органів влади вони хотіли б бачити на
порталі. «Поступово будемо викладати й іншу інформацію. Тим більше, що
Державне агентство з питань електронного урядування обіцяє, що в
майбутньому запрацює ще й представлення даних на мапі, в географічному
розрізі» (Реєстри Мінприроди тепер можна знайти на Порталі
відкритих даних // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248835478&cat_id=244277212. – 2016. – 16.02).
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Регіональні ініціативи
У рамках зустрічі «Вінниця – Smart City» у Вінницькій міській раді
відбулась презентація результатів експертного опитування «Практика
використання інструментів електронної демократії громадськими
організаціями в Україні». Онлайн-опитування тривало з 19 січня по 17
лютого і було спрямоване на визначення рівня обізнаності громадських
діячів у сфері е-демократії, їхніх навиків користування існуючими
інструментами е-демократії та потреби у створенні нових.
До відбору громадських організацій, які потрапили у вибірку, були
залучені експерти в кожному з обласних центрів України (регіональні
координатори Громадянської мережі ОПОРА), також були використані
списки громадських організацій, що входять до громадських рад при
відповідних обласних державних адміністраціях.
Олег Левченко, виконавчий директор ГО «Подільська агенція
регіонального розвитку» відзначив низький рівень зацікавленості
громадських організацій у розвитку технологій електронної демократії, що
було виражене у кількості відмов взяти участь в опитуванні. Так, з-поміж
понад 1100 організацій, відібраних для участі, лише 402 ГО з усіх областей
України заповнили анкети. Найбільш поширені відмови, зафіксовані під час
обдзвонювання потенційних учасників були такі: не цікавить тема едемократії, немає компетенції у цій сфері, немає часу для заповнення анкет.
Він також додав, що це опитування є лише елементом складного процесу,
наступним кроком якого має стати створення Дорожньої карти електронної
демократії в Україні з урахуванням отриманих даних.
За результатами опитування, більшість громадських діячів (98,8 %)
переконані у необхідності проводити заходи із підвищення рівня
громадянської освіти у сфері е-демократії. 70,1 % громадських організацій
мають власні сайти, а 90,8 % респондентів використовують соціальні мережі
у своїй професійній діяльності.
Найбільш важливими серед відкритих даних респонденти зазначили
інформацію про надходження та витрати з місцевих бюджетів (51 %
відповідей), а найвагомішим завданням для поширення е-демократії –
боротьбу з корупцією у в органах виконавчої і судової влади.
Найбільше громадським активістам бракує навиків у сфері кібербезпеки,
захисту інформації, а також ефективного використання онлайн-ресурсів та
пошуку даних. Третина респондентів відзначила необхідність у підвищенні
рівня своєї комп’ютерної грамотності.
Оксана Гречко, координатор проекту: найбільшими перешкодами
розвитку електронної демократії відповідно до результатів опитування є:
низький рівень зацікавленості НУО щодо тематики е-демократії в цілому,
низький рівень довіри з боку НУО до органів влади, відсутність бажаних або
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недосконалість існуючих інструментів електронної демократії, недостатній
рівень знань НУО у сфері кібербезпеки, онлайн-додатків та захисту
інформації (Більшість ГО вважають, що завданням е-демократії є
боротьба з корупцією // http://pard.org.ua/blshst_opitanih_go_vvazhayut_shho_golovnim_zavdannyam_e-demokrat_borotba_z_korupcyu.html. – 2015. –
29.02).

Обласний центр Миколаївської області з робочим візитом відвідала
член правління НПО «Центр Європейської Інтеграції та Розвитку
України», радник голови комітету закордонних справ парламенту
Естонії, спеціаліст Агентства електронного урядування України Яніка
Мерило. Вона провела зустрічі з громадськістю та молоддю міста, взяла
участь у «круглих столах» з представниками органів місцевого
самоврядування.
Яніка Мерило перебувала в Миколаєві у зв’язку з підготовкою до
формування єдиної електронної бази Миколаївщини та підписанням
меморандуму про співпрацю. Заходи відбувалися в межах реалізації
спільного проекту Миколаївської обласної ради і НПО «Центр Європейської
Інтеграції та Розвитку України» – створення платформи електронного
урядування в краї.
Гостя наголосила, що вся публічна інформація має бути доступною для
людей, а адміністративні послуги, які надають органи влади, – електронними.
І навела приклад Львова, де запроваджено картку львів’янина. Ця соціальна
карта має не тільки банківський модуль, нею можна розрахуватися в
громадському транспорті, отримати інші послуги.
Пані Яніка розповіла, як така сама система електронного урядування
працює в Естонії: громадяни можуть оплатити будь-які комунальні послуги,
сидячи вдома за комп’ютером, а також отримати адміністративні послуги.
Крім того, діє система «Електронне здоров’я», за допомогою якої історія
хвороби людини зберігається в електронному вигляді.
Яніка Мерило: «На жаль, в Україні поки що немає єдиної політики
електронного уряду. Це означає, що немає єдиного бачення, як його потрібно
впроваджувати, немає плану дій і стратегії. Тобто містам, територіальним
громадам в областях самим слід працювати над розробкою єдиної
електронної платформи. Настав час перейти до конкретних кроків».
Голова Миколаївської обласної ради Вікторії Москаленко:
Запровадження електронного управління завдасть потужного удару по
корупції. Посадовець переконана, що такий проект підтримають депутати і
голови міських рад області. Координатором реалізації проекту на
Миколаївщині буде обласна рада, відповідальним – перший заступник голови
ОДА Михайло Соколов. Він зазначає, що електронне управління
пришвидшить процес євроінтеграції України, наблизить нашу країну до
сучасних цивілізаційних вимог. Коли не буде безпосереднього контакту
краян з представниками державних органів під час отримання адмінпослуг,
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коефіцієнт корупції в суспільстві знизиться. Показова в цьому сенсі Естонія,
де рівень взаємодії громадян з державою через електронні кабінети дуже
високий. Тож Миколаївській області є з кого брати приклад – вона прагне
бути на лідируючих позиціях в Україні із упровадження електронних послуг.
Щодо меморандуму, то серед підписантів міські голови Вознесенська,
Нової Одеси, Нового Бугу, Снігурівки, Баштанки, Очакова, Первомайська,
Южноукраїнська. Документом передбачено консультації щодо електронної
демократії і супровід реалізації проекту. Насамперед буде створено стратегію
електронної Миколаївщини, прописано наступні кроки і напрями діяльності.
Впровадження електронних сервісів підвищить якість надання адмінпослуг,
спростить спілкування громадян з владою, створить систему інформаційної
безпеки (Олена Івашко Миколаїв формує єдину електронну платформу //
http://ukurier.gov.ua/uk/news/mikolayiv-formuye-yedinu-elektronnu-platformu.
– 2015. – 28.02).

Міський голова Львова Андрій Садовий:
У нашому місті запрацював ще один механізм висунення
громадських ініціатив. Будь-хто може виступити з петицією на ту чи іншу
тему на сайті e-dem.in.ua і у випадку, якщо петиція набирає тисячу голосів,
міська влада береться за її розгляд. Закликаю вас бути активними та
висувати свої ініціативи до міської влади.
Львів долучився до Єдиної системи місцевих петицій, і мешканці
можуть реєструвати свої звернення, пропозиції та вимоги до посадовців і
депутатів міськради, інформує прес-служба Львівської міськради.
Подати електронне звернення можна на веб-сайті Єдиної системи
місцевих петицій (e-dem.in.ua), зареєструвавшись там, або ж скориставшись
системою BankID. Посилання на цей ресурс буде також розміщено на сайті
Львівської міської ради та інформаційному порталі депутатів.
Передбачається, що збір підписів до поданих петицій триватиме 2 місяці. За
цей час звернення повинне зібрати не менш ніж 1000 підписів, і лише після
цього його розглядатимуть. Петиція надходитиме в міське управління
«Секретаріат ради», звідки потраплятиме на розгляд профільних виконавчих
органів. Останні готуватимуть проекти рішень та інформуватимуть міського
голову. Після цього міський голова буде скеровувати рішення на розгляд
профільних комісій.
Єдину систему місцевих петицій створено в рамках швейцарськоукраїнської програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та
участі громади» (EGAP), що виконується Фондом Східна Європа у
партнерстві з Державним агентством з питань електронного врядування
(Львів'ян закликали подавати більше електронних петицій //
http://lvivexpres.com/news/2016/02/27/70853-lvivyan-zaklykaly-podavaty-bilsheelektronnyh-petyciy. – 2015. – 27.02).
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Програму «Електронна Черкащина» затвердили у Черкаській
області. Її упровадження на 2016-2017 роки в усіх владних структурах
нашого регіону підтримали депутати обласної ради на черговій сесії.
Програма є складовою частиною Національної програми інформатизації
та Стратегії економічного та соціального розвитку Черкаської області до
2020 року. Вона сприятиме побудові інформаційного суспільства на
Черкащині та реалізації регіонального фрагменту «Електронного уряду» –
єдиної автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів
державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянами задля
підвищення якості надання електронних адміністративних послуг,
забезпечення відкритості та прозорості влади.
Директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації Сергій Пасічник:
Програма «Електронна Черкащина» розроблялася з урахуванням досвіду
двох областей, де вже функціонує е-урядування – Дніпропетровської та
Одеської. Тож, послуговуючись досвідом цих двох областей-першопрохідців
у галузі електронного урядування, й була розроблення черкаська програма.
Першим кроком в реалізації цієї програми на Черкащині є забезпечення
належного технічного обладнання в органах влади. Також необхідно
налагодити систему електронного документообігу в адміністраціях, створити
систему відеоконференцзв’язку, що дасть змогу проводити відео-засіданння
чи наради, легалізувати комп’ютерні програми, що використовуються у
владних органах.
Загалом, все це – технічна підготовка для старту «електронної
Черкащини». Звісно, чималий пласт роботи полягає у забезпеченні
захищеності системи, роботи відповідних серверів. Однак, якщо ця
регіональна програма розпочне роботу, то це дасть змогу надавати
громадськості якісні адміністративні послуги, спростити процедури та
скоротити адміністративні витрати в самих адміністраціях та місцевих радах.
За попередніми підрахунками, для запровадження «Електронної
Черкащини» необхідно близько 35 мільйонів гривень (Маріам Казарян На
Черкащині
функціонуватиме
е-урядування
//
http://prescentr.ck.ua/politics/54415. – 2016. – 23.02).

ІТ-управління Львівської міськради розробило мобільний додаток
«Lviv Transport Tracker», який дозволить слідкувати за пересуванням
комунального транспорту та показуватиме, коли конкретний
автобус, трамвай або тролейбус прибуде на зупинку, а також зможе
ставити нагадування, коли потрібно вийти із дому, аби встигнути на
зупинку до прибуття транспорту.
Зараз додаток тестують, а через кілька тижнів ІТ-управління презентує
свій проект і його можна буде безкоштовно скачати у Google Play. Спочатку
додаток буде доступний лише для користувачів ґаджетів із операційною
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системою Android, але в мерії вже шукають розробників, які б могли
створити аналогічний додаток для ОС iOS.
Керівник ІТ-управління ЛМР Тимофій Александронець:
Наразі
за
допомогою
додатку
можна
відслідковувати
пересування лише комунального транспорту – автобусів ЛКП «АТП-1»
(маршрути № 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46), а
також трамваїв і тролейбусів.
«Весь комунальний транспорт обладнаний GPS-навігаторами, які
передають дані про його місцезнаходження у реальному часі. Ми плануємо
підключати і приватних перевізників. Зараз це питання узгоджується».
Базово у додатку можна буде обрати зупинку і переглянути, коли і який
транспорт на неї має приїхати. Також у додатку можна буде налаштувати
опції нагадування, яка повідомлятиме, що через певний час на обрану
зупинку приїде потрібний транспорт. Таким чином користувачам буде легко
спланувати час, щоб прийти на зупинку вчасно і не чекати.
«Плануємо також розробляти ще й інші функції, що полегшуватимуть
користування громадським транспортом».
Ідея створити такий додаток з’явилась, як тільки на сайті міськради
впровадили опцію відслідковування громадського транспорту за допомогою
GPS. Зі слів Александровця, додаток написав волонтер Кирило Пісковець.
Відтак міська рада не витратила на його розробку ні копійки.
Досі слідкувати за рухом комунального транспорту можна було лише на
сайті Львівської міської ради (Ірина Скіць Львівська мерія розробила
мобільний
додаток
для
міського
транспорту
//
http://zaxid.net/news/showNews.do?lvivska_meriya_rozrobila_mobilniy_dodatok
_dlya_miskogo_transportu&objectId=1383006. – 2016. – 17.02).

17 лютого у Вінниці відбувся семінар з питань електронного
урядування для працівників апарату Обласної державної адміністрації.
Цей захід відбувся у рамках постійно діючих семінарів з питань
електронного урядування для керівників структурних підрозділів
облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької
області.
Участь у заході взяв виконавчий директор ГО «Подільська агенція
регіонального розвитку» Олег Левченко.
Олег Левченко розповів про пріоритетні напрямки розвитку
електронного урядування в Україні та про електронне врядування задля
прозорості влади та громадянської участі (Олег Левченко розповів про
важливість
е-урядування
задля
прозорості
влади
//
http://pard.org.ua/oleg_levchenko_rozpovv_pro_vazhlivst_euryaduvannya_zadlya_prozorost_vladi.html. – 2015. – 17.02).
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Експертний погляд
Віктор Таран, менеджер групи публічні фінанси «Реанімаційного
Пакету Реформ», експерт Центру політичних студій та аналітики:
Уже багато років поспіль Україна перебуває в числі лідерів
найкорумпованіших країн світу. Щороку чиновники проводять оборудки на
мільярди доларів, виводячи гроші з державного бюджету, який формується з
податків українських громадян. Усе це через те, що влада в Україні
абсолютно закрита і не підзвітна своєму народові. Українці досі не можуть
слідкувати за тим, куди і як витрачаються їхні гроші. Як повідомляє
Transparency International, за минулий рік Україні вдалося заробити лише
один додатковий бал за результатами світового Індексу сприйняття корупції
(CPI). На сьогодні індекс сприйняття корупції України становить 27 балів зі
100 можливих, що лише на 1 бал більше, ніж торік. У всесвітньому рейтингу
наша країна посідає 130-те місце зі 168 позицій. Невеличкого зростання
Україні вдалося досягти завдяки суспільному осуду корупціонерів,
створенню антикорупційних органів і появі руху викривачів корупції. У
післямайданний період суспільство відчуло, що воно може щось змінити і
допомогти країні якомога швидше впровадити прозорість і відкритість у всі
сфери урядування. Звичайні українці започаткували безліч різних
проектів, покликаних боротися з корупцією. Зокрема, багато з них
пов'язані з переходом на електронне урядування. Відтак в українців
з'явиться можливість слідкувати за витратами державних коштів,
отримувати послуги максимально віддалено від чиновників, самим
долучатися до державних справ, а отже, ефективніше протистояти
корупції в державному управлінні.
На початку року відбувся Всеукраїнський форум «Е-Урядування 2016:
як зробити органи влади інноваційними?». Його організатор – Центр
політичних студій та аналітики. На форумі представники влади, активісти й
звичайні громадяни говорили про онлайн-інструменти у державному
управлінні муніципалітетів.
Урядовці-новатори поділилися своїм досвідом упровадження реформ.
Представники громадськості розповіли, як тиснуть на владу, щоб домогтися
якісних змін. Ми виділили п'ять найбільш цікавих і багатообіцяючих з них.
Система державних закупівель Prozorro
Українські Зорро впроваджують Prozorro Система державних закупівель
Prozorro – мабуть, найвідоміша реформа українського уряду. Головна її мета
– побудувати в Україні сучасну, ефективну і прозору систему державних
закупівель, що дасть змогу максимально викорінити корупцію з
держзакупівель і, завдяки переходу на електронний документообіг та повну
звітність про всі державні закупівлі, забезпечити прозорість тендерного
процесу. Простота і легкість застосування процедур торгів, відкритість
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ухвалення рішень щодо них – запорука того, що в тендерах зможуть узяти
участь усі охочі надавачі послуг і товарів.
Річний обсяг держзакупівель в Україні становить близько 250 млрд грн.
Усі без винятку держпідприємства й держоргани для забезпечення своєї
діяльності закуповують товари і послуги. Для цього вони зобов'язані
провести тендер з участю кількох постачальників, які на засадах відкритої
конкуренції запропонують державі вигідну ціну. Але пересічному
постачальникові дізнатися про тендер і отримати запрошення на нього доволі
складно. До того ж ціна часто визначається не відкритою конкуренцією, а
змовою кількох осіб. Крім того, через складність і зарегульованість
паперових процедур малий і середній бізнес відмовляється від участі в
держторгах. Система Prozorro покликана змінити ситуацію.
За даними з офіційного сайту проекту Prozorro, закупівлі через систему
вже провели Міністерство юстиції, Міністерство оборони, Міністерство
фінансів, КМДА, НБУ, Державне управління справами (ДУС), Енергоатом та
багато інших. Загальна кількість проведених тендерів – понад 44 тис. Усі
вони допомогли заощадити більш як 500 млн грн державних коштів. Багато
державних органів і компаній теж готуються долучитися до проекту
найближчим часом. Використання цієї системи закупівель є своєрідним
індикатором – наскільки влада готова до реформ і нових, прозорих умов
роботи. На жаль, навіть такі суми – це поки що лише тисячна частина від тих
державних коштів, що йдуть на закупівлі.
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов наголошує: «Цією реформою ми намагалися довести
українцям, що з державою можна торгувати чесно і прозоро. І, беручи участь
у держзакупівлях через електронні торги, українці не лише можуть заробити
самі, а ще й не дати заробити корупціонерам».
E-data і з чим її їдять
Портал E-data – ще одна електронна ініціатива уряду. Сайт було
запущено після ухвалення Закону України «Про відкритість використання
публічних коштів», який розробили громадські експерти. Це
антикорупційний закон, що дозволяє слідкувати за всіма витратами з
державного та місцевих бюджетів, державних і комунальних підприємств,
інших розпорядників публічних коштів у режимі онлайн на спеціально
створеному веб-сайті.
Портал E-data розпочав свою роботу 15 вересня 2015 р. Згідно із
законом, інформація, що оприлюднюється на E-data, готується
розпорядниками та одержувачами коштів з Державного бюджету України,
бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами
Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов'язкового
державного соціального страхування і подається ними для оприлюднення на
єдиному веб-порталі використання публічних коштів. Структурно портал
можна поділити на дві частини: «Пошук за трансакціями» і «Пошук за
розпорядниками». Пошук за трансакціями вже нині ефективно виконує свою
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функцію. Щоночі Державне казначейство України завантажує дані про
витрачені державні кошти за попередній день. Щодня база порталу
збільшується на 100–150 тис. трансакцій. У пошуку за розпорядниками досі
триває реєстрація «особистих кабінетів». В Україні налічується близько 76
тис. таких організацій, та лише близько 20 тис. з них зареєструвалися і
почали завантажувати звіти про використання коштів, інформацію за
договорами. Усі інші мають час до середини 2016 р. Далі – штрафи за
невиконання закону.
Зауважимо, що на порталі не передбачено оприлюднення інформації з
грифами «таємно» та інформації для службового використання, витрат,
що пов'язані з обороноздатністю держави і проведенням АТО, а також
персональних даних. Але ця інформація становить лише соту частину від усієї
наявної.
Заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, яка
безпосередньо керує роботою над цим проектом, зауважує: «У 2016 році у
нас буде ще багато роботи. Необхідно активізувати реєстрацію
розпорядників на порталі, внести зміни до ЗУ «Про відкритість використання
публічних коштів», але головне, що портал E-data запрацював. І це дозволить
спочатку повернути довіру платників податків до держави, а в майбутньому –
значно зменшити корупцію. Головне зараз зробити ці зміни незворотними».
У ногу із часом і з «Відкритим бюджетом»
«Відкритий бюджет» – це спеціальний портал, який розробили фахівці
Центру політичних студій та аналітики. Завдяки його механізму будь-яка
державна установа має можливість зробити зручну й зрозумілу візуалізацію
своєї бюджетної інформації. Інфографіки можна скачувати і використовувати
при написанні звітів та релізів на офіційних сайтах. А найважливіше, що
тепер кожен громадянин може через зрозумілу схему ознайомитися з
основними бюджетними показниками свого міста чи області.
Алгоритм роботи системи простий. Спочатку розпорядники публікують
свої документи на порталі E-data. E-data надає доступ до сформованої бази
бюджетних документів. А вже з отриманих документів «Відкритий бюджет»
створює схему. Цей інструмент дозволяє іти в ногу з розвитком сучасних
технологій і залучати громадян до бюджетних процесів, а головне – боротися
з корупцією.
У 2015 р. на «Відкритому бюджеті» зареєструвалося 47 місцевих рад, з
них 11 завантажили бюджетні документи в систему і розмістили модулі на
своїх сайтах. Тепер модулі «Відкритого бюджету» можна знайти на сайтах
Львівської, Вінницької, Херсонської, Черкаської, Тернопільської та ІваноФранківської міських рад, Львівської обласної ради та низки малих міст.
Комфортний та ефективний iGov
На порталі iGov, який розробили громадські активісти та ІТ-волонтери,
зібрано послуги, що їх державні органи України надають громадянам та
бізнесу. Частина послуг уже надається через Інтернет, а інша все ще очікує
на впровадження в електронній формі. Ідея створення такого порталу полягає
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в тому, щоб, перевівши надання всіх послуг у режим онлайн, підвищити
ефективність держапарату і комфорт громадян.
На сьогодні вже доступні 222 державні послуги. 39 чекають свого
запуску найближчим часом, а 907 – на стадії опрацювання. Уже просто зараз
громадяни, не виходячи з дому, можуть оформити, наприклад, призначення
соціальної допомоги при народженні дитини або зареєструвати у МРЕВ авто
з пробігом. На жаль, поки що ці та інші послуги працюють у тестовому
режимі лише в кількох областях України.
Публічні дані від data.gov.ua
Єдиний державний веб-портал відкритих даних data.gov.ua запущено
після ухвалення Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Портал створили активісти SocialBoost за підтримки Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
На ньому міститься публічна інформація у формі відкритих даних, що
передбачає доступ до інформації органів влади з можливістю її
використання. Громадяни можуть вільно копіювати, публікувати і
поширювати (у тому числі в комерційних цілях) дані з сайту.
До того як було створено ресурс, деякі відкриті урядові дані теж були
розміщені в Мережі, але настільки розрізнено й не систематизовано, що
звичайному користувачеві майже нереально було їх знайти. Зараз же українці
зможуть легко знаходити і вільно використовувати зібрані на порталі набори
юридичних, фінансових, транспортних, демографічних, культурних,
соціальних та інших даних. На ресурсі зосереджено дані держорганів у 12
категоріях, як того вимагає закон.
У Мінрегіонбуді наголошують, що, згідно з дослідженнями, загальний
макроекономічний ефект від відкритих урядових даних для країн Євросоюзу
оцінюється в 2 % додаткового ВВП на рік, або 206 млрд євро до 2020 р.
Крім описаних, є ще не такі масштабні, але не менш цікаві проекти, якот: «Цифрове місто», DITO, «Відкриті дані», «Електронна демократія»,
Microsoft CityNext, Civil society app та ін. Усі вони вже працюють у
тестовому режимі, але більшість з них задіяна лише в окремих регіонах
України або сферах. Ефективне впровадження їх у життя дасть змогу
підвищити демократичні стандарти та рівень життя громадян.
Проте наголосимо: лише реальні кроки, а не декларування на папері
можуть щось змінити. Згадаймо, як протягом попередніх років влада вже
намагалася створити електронне урядування. Щороку на нього виділялося по
кілька десятків мільйонів гривень, але зрушень так і не відбулося. А гроші,
звісно, витратили.
Є й інша небезпека: утримувати електронні сервіси буде надзвичайно
важким тягарем для бюджету України. Поки що вони працюють, бо
розробляються і підтримуються коштом громадських активістів та іноземних
донорів, але надалі їх передадуть у власність держави, яка повинна буде
платити за якісне функціонування сервісів. У подібну інституційну пастку
свого часу потрапила Грузія, і ми не маємо повторити її помилок. А для
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цього потрібно працювати над тим, щоб електронні сервіси, розроблені як
засіб подолання корупції в Україні, не стали новим корупційним тягарем
(ТОП-5
електронних
ініціатив,
які
змінять
Україну
//
http://gazeta.dt.ua/internal/top-5-elektronnih-iniciativ-yaki-zminyat-ukrayinu_.html. – 2015. – 26.02).

Ю.С. Размєтаєва, к.ю.н, ас. кафедри теорії держави і права НЮУ
ім.Ярослава Мудрого, активіст групи e-progres:
Останнім часом багато сподівань на новий шлях для України, на
відродження нашої держави як незалежної та сильної пов’язані з
впровадженням інформаційних технологій, з «модними» лозунгами про
електронну демократію та електронне урядування.
Світ переживає інноваційний стрибок, технології змінюються настільки
стрімко, що за цими змінами важко не тільки встигати, а й взагалі
відслідковувати їх. Наприклад, канадські дипломати відреагували на
незаконне перетинання російської регулярною армією кордону України,
розмістивши в Twitter-акаунті Canada at NATO карту, де російська територія
була відзначена написом «Russia», а українська – написом «Not Russia»1.
Цікава та своєрідна форма дипломатичної мови, чи не так? І чи могли ви собі
такий формат уявити двадцять років тому?
Деякі колишні представники публічної влади в Україні серйозно
недооцінили силу і небезпеку ІТ, особливо в частині аудіовізуальних засобів
фіксації інформації, використання Інтернету, швидкості поширення
відомостей та охоплення широких верств населення. Інші публічні люди досі
перебувають в полоні ілюзій, що їх вчинки та розмови ніколи не стануть
відомими широкому загалу. Переваги, що надаються новими технологіями
незалежним засобам масової інформації, опозиційним політичним силам,
громадським активістам і простим громадянам можуть підірвати основи
авторитарних і тоталітарних режимів, вони дають безсумнівний позитивний
ефект для свободи та демократії.
Чи можемо ми використати такі переваги для українського проекту?
Чого нам для цього не вистачає?
Законодавче регулювання та впровадження ІТ в європейському
просторі істотно випереджають українські реалії. Серед найбільш суттєвих
правових актів слід згадати такі: Положення 1049/2001 Європейського
парламенту від 30 травня 2001 р. стосовно громадського доступу до
документів Європейського Парламенту, Ради та Комісії, Рекомендація
CM/Rec(2009)1 Комітету міністрів Ради Європи з електронної демократії,
Директива № 2002/58/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо
обробки персональних даних і захисту конфіденційності в секторі
електронних засобів зв’язку, Директива 2007/64/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 13 листопада 2007 р. про платіжні послуги на
внутрішньому ринку, Директива 2009/110/ЄC Європейського Парламенту та
Ради від 16 вересня 2009 р. про заснування, діяльність та нагляд за
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діяльністю організацій, що займаються електронними грошима. Істотний
вплив має судова практика, що стосуєтся новими технологій, особливо ряд
рішень Європейського суду з прав людини і вищих судів деяких країнучасників Європейського Союзу.
Погані новини для нас: 1) це лише невелика частка правових актів,
якими слід керуватися державі у сучасному світі, якщо вона не хоче плестися
в хвості 193 інших, 2) це треба було приймати та втілювати років 10-15 тому.
Гарні новини: 1) у нас є шанс наздогнати, 2) купа людей взялася за цю
справу з шаленою енергією та самоорганізацією.
А що з українською законодавчою базою? Незважаючи на численні
нормативні акти, що містять широкий спектр норм – від норм
концептуального і стратегічного характеру, до технічних стандартів – вони
далекі від втілення. Частина нормативних актів, що регулюють проблеми ІТ,
не має механізму реалізації, а здійснення деяких норм на практиці
розходиться із заявленими цілями і принципами. До того ж, неузгодженість
між нормативними актами шалена. Крім того, Україні істотно бракує
розумного і ефективного використання ІТ саме з боку держави (останні події
показали, що громадянське суспільство з новими технологіями непогано
справляється).
Навіщо нам саме електронна демократія та електронне урядування?
Що вони можуть нам дати?
А можуть вони нам дати таке:
Широку і доступну участь людей в управлінні державою (наприклад,
участь в обговореннях, опитуваннях, голосуванні онлайн, «зворотний
зв’язок» між представниками суспільства та владних структур).
Відкритість інформації та прозорість діяльності представників публічної
влади (наприклад, доступ до публічної інформації, відстеження діяльності
владних структур).
Ефективний контроль за публічною владою (наприклад, підзвітність
представників публічної влади громадянам).
Нові форми громадянської активності (наприклад, групи в соціальних
медіа, електронні петиції).
Підвищення рівня включення та залучення до демократичних процесів
(усвідомлена активність, а також ефект присутності в інформаційному полі,
причетність).
Економічні переваги (наприклад, бізнес-проекти на базі відкритих
даних, спрощення ведення бізнесу, розвиток електронної комерції).
Що таке електронна демократія (е-демократія)? Важке питання.
Згідно з однією з концепцій, електронна демократія є дистанційним методом
взаємодії між громадянами та державними органами при наданні послуг
(таке розуміння схоже на концепцію «електронного урядування»).
Відповідно до іншої концепції, електронна демократія є прямим методом
здійснення влади народом за допомогою дистанційного електронного
голосування. Держава, в даному випадку, є виконавцем рішень людей. Як
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політичне явище електронну демократію визначають у вигляді електронного
подання демократичних процесів. Що досягається за допомогою едемократії? З одного боку, розширюється доступ до прямої участі (вибори,
референдум). З іншого – виникає можливість дійсного обговорення, де бере
участь багато громадян (легітимність рішень). Інструменти її різноманітні –
від простого опитування до розгорнутої дискусії. Головне – простота в
доступі і використанні цих інструментів.
… Інструменти нових технологій допомагають забезпечити також
традиційні форми й інститути демократії, перш за все стосовно рівності
доступу та участі. Наприклад, люди з обмеженими можливостями можуть
бути включені до демократичних процесів за допомогою технічних засобів
(як спеціальні машини для голосування) або дійсно взяти участь в
громадському житті (скажімо, за допомогою голосового розпізнавання тексту
для тих, хто не може написати/надрукувати петицію або якийсь інший
документ).
Тут варто згадати електронне забезпечення голосування, як поняття,
пов’язане із застосуванням нових технологій у виборчому процесі та едемократією. Перш за все, мається на увазі використання машин для
голосування, інтернет-голосування, «електронних урн». З урахуванням того,
що на сьогодні неможливо повністю забезпечити безпеку використання
даних і правильний підрахунок голосів, якщо застосовувати тільки цифрові
технології, більш за все вони ефективні в поєднанні з традиційними
(наприклад, паперовими бюлетенями на виборах). Так, у виборчому процесі
може застосовуватися контрольне й оптичне сканування, паралельний
підрахунок голосів, спостереження та запис аудіовізуальними засобами.
Незважаючи на те, що деякі країни досить широко застосовують еголосування, воно має ряд недоліків. По-перше, вразливість від потенційних
хакерських атак і шкідливих програм. По-друге, нецільове використання
особистих даних учасників, порушення таємниці голосування. По-третє,
складність забезпечення всіх громадян технічними засобами і придбання
навичок їх використання. Однак, незважаючи на ризики, ІТ доповнюють і
стимулюють розвиток демократії, впливають на оцінку демократичних
процесів.
Що таке електронне урядування (е-урядування)? Теж непросте
питання. Електронне урядування визначається як одна з форм організації
державного управління, заснована на активній взаємодії органів державної
влади та органів місцевого самоврядування між собою, з суспільством і його
окремими
представниками
шляхом
використання
інформаційнокомунікаційних технологій. Найчастіше воно розглядається не як механічне
поєднання технологій з публічним урядуванням, а як нова філософія
державного управління, заснована на прямому здійсненні народом влади та
попиті на ефективне надання послуг державою. Реалізація е-урядування
спирається на постійну суспільно-політичну активність громадян,
обговорення соціально значущих питань і прийняття загальних розумних
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рішень. Воно передбачає наявність ясної інфраструктури та єдиного
інформаційного поля державних органів.
Але у всіх визначень е-урядування є спільна риса. Воно включає
використання ІТ, і особливо Інтернету, для поліпшення надання державних
послуг громадянам, підприємствам і державним органам, органам місцевого
самоврядування, взаємодію та отримання послуг від державних або місцевих
органів влади двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень.
Позитивними результатами впровадження е-урядування можуть бути
зниження рівня корупції, підвищення прозорості управління, зручність у
користуванні різними послугами, зростання доходів або зниження витрат.
Електронне урядування передбачає ситуацію, в якій всі органи публічної
влади оцифровують свої внутрішні та зовнішні операції, використовують
мережеві системи, щоб ефективно реалізувати якісне надання послуг. Воно
може включати надання послуг через Інтернет, по телефону, через
громадські центри, бездротові пристрої або інші системи зв’язку. Хоча
більшість урядів вже прийняли або приймають такі ініціативи, пропонують
державні послуги через Інтернет, для реалізації справжнього потенціалу еурядування, уряди повинні провести реструктуризацію і трансформувати свої
давно вкорінені бізнес-процеси.
… В Україні е-урядування знаходиться на початковому етапі втілення.
Скажімо, практично всі органи державної влади мають офіційні сайти,
інформаційні ресурси, системи електронного документообігу, на органи
державної влади та місцевого самоврядування зареєстровано десятки тисяч
сертифікатів ключів цифрового підпису, працюють локальні портали
адміністративних послуг. Але чи є з цього користь? Досить сумнівна.
Невирішеними
проблемами
залишаються:
відсутність
актуальної
інформаційної стратегії і єдиного підходу до впровадження електронного
урядування, застосування адміністративних методів до запуску електронних
інформаційних ресурсів, неправильне розміщення та невиправдане
повторення інформації, несумісність програмного забезпечення, відсутність
єдиних стандартів поводження з інформацією та складність доступу до неї,
низький рівень підготовки державних службовців в сфері роботи з
комп’ютерними мережами і нерозуміння важливості такої підготовки,
непродуманий для користувача інтерфейс, обмежена функціональність
систем електронного документообігу, непрозорі умови надання державних
послуг в дистанційному режимі. Не кажучи вже про неабиякий спротив еурядуванню з боку представників публічної влади.
Для розробки нормативних стандартів і втілення електронної демократії
та урядування необхідні спільні зусилля представників влади і суспільства. В
Україні цей процес більше нагадує односторонній рух, незважаючи на
декларовані владою наміри та прийняття низки потрібних правових актів.
Сьогоднішні надії на зміну ситуації на краще пов’язані з активізацією
представників громадянського суспільства та бізнесу в сфері впровадження
електронного урядування, готовністю деяких представників української
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політичної еліти вести діалог з громадськістю, створенням нових державних
органів із спеціальними повноваженнями та запрошенням компетентних
спеціалістів. З великими перешкодами просуваються громадські проекти еурядування. Запрацювали дяякі глобальні проекти (ProZorro, iGov) і локальні
проекти (особливо у таких містах, як Львів, Дніпропетровськ, Харків).
На жаль, цього замало. Ми біжимо (не в першій десятці), і біжимо з
гирями на ногах. А на цьому шляху є ще й об’єктивні перешкоди, які
стосуються всіх бігунів.
Внаслідок швидкого зростання та поширення глобальних інформаційних
мереж виникає безліч дискусійних питань, виявляються деякі негативні
наслідки розвитку і впровадження ІТ. Зокрема, гострими є проблеми
дотримання прав людини, питання інтелектуальної власності, кібербезпеки,
конфіденційності.
Однією з серйозних проблем впровадження ІТ є «цифрова нерівність»
(або цифровий розрив), тобто нерівність у доступі, навичках і способах
використання технологій. Як правило, вона відображає соціальну та
економічну нерівність в суспільстві. Деякі люди можуть бути позбавлені
можливості брати участь в демократичних процесах за допомогою ІТ в силу
відсутності ресурсів (наприклад, комп’ютерного обладнання), умінь і
навичок (наприклад, невміння працювати з системами електронних
платежів), віку (відповідних труднощів з освоєнням техніки). Цифровий
розрив – не просто питання доступу до технологій, він має три рівні
проблеми: проблема доступу до інформації, проблема застосування
правильних
інструментів
роботи
з
інформацією,
інформаційна
сприйнятливість. Нарешті, цей цифровий розрив збільшується за рахунок
інновацій, таких як широкосмугова фіксована та мобільна інфраструктура
(3G, волоконна оптика FTTH). А також за рахунок зміни у використанні ІТ.
Якщо раніше люди споживали контент, то тепер створюють за допомогою
технологій Web 2.0 (Facebook, YouTube, Twitter і т.п.), які дозволяють легко
користуватися технологіями без знання того, як вони дійсно працюють. Тому
друга точка цифрового розриву – між тими, хто розуміє, як найповніше
взаємодіяти з технологією, і тими, хто її пасивно споживає.
…Насправді, цифровий розрив величезний, і Україна відчуває на собі всі
його наслідки. Ситуацію можна було б вирівняти за рахунок підвищення
Інтернет-грамотності населення та забезпечення широкого доступу до
віртуального простору, як це було зроблено в Естонії. Можна було б також
скористатися досвідом інших країн Європейського Союзу, таких як Литва,
Молдова, Польща, які готові цим досвідом поділитися, в яких успішно
впроваджуються е-демократія та е-урядування, і які, до того ж, знайомі з
типовими пострадянськими проблемами суспільства.
Партнерство на рівні ЄС передбачає гармонізацію законодавства, що
стосується ІТ, а також можливе запозичення вдалих правових форм і
інститутів. На рівні окремих держав-членів успішними можуть бути, перш за
все, практичні аспекти впровадження відповідних технологій, передача
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досвіду та отримання рекомендацій, розроблених з урахуванням української
специфіки. Тим більше, що деякі країни пройшли схожі історичні шляхи.
Різні варіації міжнародних відносин допускають створення спільних проектів
в сфері ІТ, як двосторонніх, так і багатосторонніх, а також важливий для
України аспект – фінансову підтримку та кредитування. У віддаленій
перспективі можливе створення цілісних систем і уніфікованих моделей
інформаційної безпеки, електронного урядування та електронного супроводу
бізнесу. Технології можуть істотно поліпшити швидкість і якість подачі й
поширення інформації, що становить суспільний, публічний інтерес, дати
адекватну відповідь на запити громадянського суспільства.
Серед багатообіцяючих аспектів партнерства України і ЄС у сфері ІТ, як
в багатосторонніх, так і в двосторонніх міжнародних відносинах слід
виділити такі: співпраця в правовому регулюванні, спільні інноваційні
проекти, розробка системи інформаційної безпеки, підтримка в забезпеченні
контролю за публічною владою, приведення проблем приватності та захисту
даних до загальних стандартів, всебічна підтримка електронної демократії,
обмін досвідом щодо надання електронних послуг.
Підводячи підсумки, слід сказати, що правове забезпечення і
впровадження е-демократії й е-урядування в Україні знаходяться на початку
довгого шляху. Хоча наявні та очікувані позитивні ефекти від проходження
цього шляху значно переважають над негативними (Електронна
демократія, електронне урядування та перспективи України //
http://eprogres.org.ua/elektronna-demokratiya-elektronne-uryaduvannya-taperspektyvy-ukrayiny/#more-38. – 2015. – 21.02).

Яника Мерило, директор по инновациям г. Львова:
Только после пилотирования проектов BankID и MobileID в
прошлом году во Львове, мы можем вообще говорить о создании первых
услуг, так как создали возможность электронной идентификации
граждан. То есть, появилась возможность подтвердить, что «Ты есть ты» и
заказать данную услугу. На сегодня во Львове можно получить уже более 40
электронных услуг, и мы постоянно запускаем новые. Сегодня, например,
можно получить справку о несудимости, о доходах, о семейном положении и
многое другое, хотя, на мой взгляд, такие справки нужно вообще отменять. Я
же знаю, за кем я замужем, а государство пусть посмотрит в своих реестрах.
В разных городах стали быстро запускать первые реальные услуги, и я
очень рада, что появляется и позитивная конкуренция между городами в том,
кто предоставляет больше услуг, более эффективно и более доступно.
Из министерств лидер, несомненно, Министерство юстиции, которое
открыло ключевые реестры, такие, как реестр собственников юридических
лиц и имущества. Также они хороший пример того, как «упразднить,
упростить», как говорит заместитель министра юстиции Гия Гецадзе. Также
электронные услуги запускались в Минрегионе и Минэкологии, а в
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Министерстве обороны, к примеру, при заместителе министра Юрии Гусеве
пилотировался реально масштабный проект «Электронное здоровье».
При всем моем уважении к огромной работе волонтеров, хочу
отметить, что большие города и сами запускали услуги, как например
Львов, Киев, Винница и другие. Просто у маленьких городов не всегда есть
ресурсы и понимание, как эффективнее всего запускать услуги, а у
специалистов iGov часто есть опыт других городов. Я однозначно верю, что
государство должно, наконец, выполнить свою роль и запустить Единый
портал электронных услуг, куда можно будет интегрировать местные
системы. Ведь с каждым днем мы создаем больше риска, выпуская разные
решения в е-Gov, в результате чего получается своего рода «зоопарк».
Большие города и iGov пока идут вполне понятным и интегрируемым
форматом.
… У правительства до сегодня нет новой стратегии, плана действий и
ответственных, за его реализацию. А при отсутствии плана – все действия
скорее отдельная и точечная инициатива, чем общий национальный план.
МВД создало потенциально хорошую ID-карточку, но на ней не работает
цифровая подпись, а это означает, что она пока красивый пластик, а не
полноценный доступ к электронным услугам. Документооборот отдельно –
не особенное достижение, до этого надо было дойти еще 20 лет назад. Так
что, я сказала бы скорее, что есть прогрессивные министерства и города, а не
в общем власть. Когда в Украине наконец примут соответствующий
законопроект, то сегодняшний красивый пластик превратится в доступ к
электронным услугам с возможностью предоставлять цифровую подпись.
Это означает, что каждый человек, который получит ID-карточку, будет
иметь доступ ко всем созданным электронным услугам и, надеюсь, в
будущем сможет подписать любой документ любому госоргану за 1 минуту
через карточку или мобильный телефон, как я делаю сегодня в Эстонии.
Здесь надо отдать должное, технически МВД и Полиграфкомбинат
«Украина» создали хорошее решение. При этом, важную роль будут играть и
карточки жителей городов, которые будут иметь более широкую
функциональность, т.е. включать кроме цифровой подписи и возможность
оплаты в транспорте, и работать как карточка лояльности. Такую карточку
мы уже создали во Львове, и она пока единственная в Украине, в которой
один чип интегрирует все свойства от цифровой подписи и доступа к
городским услугам до проезда в транспорте и визуальной идентификации.
Я считаю основой электронного государства некоторые ключевые
компоненты: идентификация человека, идентификационный код, создание
электронных реестров, состыковка их, цифровая подпись и электронный
документооборот во всех ведомствах. На этой базе можно строить все
остальное. Сегодня у нас нет стратегии, большинства электронных реестров,
реестры не общаются между собой, цифровая подпись не распространена, и
многие госорганы ее не принимают, у нас еще впереди очень долгий путь.
Надо праздновать маленькие победы, но и понимать, что мы многое делаем
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не благодаря, а вопреки. За год, я могу честно сказать, мы сделали больше,
чем за прошлые 20. Во Львове пилотировали BankID и MobileID и создали
первые реальные электронные услуги, выпустили очень крутую с широкой
функциональностью ID-карточку, что может самое продвинутое – провели
первый электронный подсчет протоколов на выборах. Надеемся, такой темп
продолжится.
Мы не спрашиваем у чиновников, хотят ли они проводить реформы, мы
меняем процессы, которые минимизируют коррупционные возможности.
Так, если можно заказать справку через интернет-банк и на следующий день
ее просто забрать, например, в ЦНАПе, то пропадает коррупционный
момент, кому и за что платить. Сегодня я работаю с теми, которые хотят
менять систему, других заставят обстоятельства, законодательство и
публичное давление.
… Мы анализируем всю цепочку процесса, оптимизируем и если
возможно, упрощаем ее, а некоторые «услуги» просто отменяем. Скажем,
зачем мне как гражданину справка о несудимости? Если государство требует
эту информацию, пускай смотрит в своих базах данных, а не требует от меня
стоять несколько раз в очереди, унижаться и платить за справку, которая мне
не нужна.
… Функциональный портал с идентификацией можно было создать за
полгода, и города не должны бы сегодня отдельно придумывать, как
создавать услуги и стандартизировать их.
В первую очередь, я директор инноваций Львова, и моя цель – сделать
Львов пилотной площадкой для инновационных решений, но я работаю и с
мэрами Днепропетровска, Николаева, Каменец-Подольского, в рабочей
группе Харькова и еще нескольких городов и областей. Все на очень разных
стадиях развития. Во Львове мы думаем, как запустить самые крутые
инновации, в Днепропетровске – создаем фундамент, Харьков – удивительно
продвинутый, а в Николаеве работа во многом начинается. При этом, в
Днепропетровской области много сделано уже до того, чтобы электронное
правительство стало трендом. Помню, что меня просили сказать свое мнение
о решениях Днепропетровского облсовета уже в 2013 году. Уже к этому
времени было создано многое, что другие города сегодня только начинают
внедрять. Моя цель – не набирать как можно больше городов, а сделать из
них и, в первую очередь, из Львова, – самые крутые электронные города.
Цель же не только пилотировать инновации, но чтобы эти инновации
упростили бы жизнь большинству жителей. Пока только 40 услуг из 1000
полуэлектронные и 10 тысяч жителей из 100 тысяч пользуются
электронными возможностями. Но моя цель не достигнута. Основная цель –
100 % электронное правительство и автоматизация всех процессов, а это –
настоящая борьба с коррупцией (Татьяна Галковская Яника Мерило: «За
год в развитии е-сервисов мы сделали больше, чем за последние 20 лет» //
http://censor.net.ua/resonance/375016/yanika_merilo_za_god_v_razvitii_eservis
ov_my_sdelali_bolshe_chem_za_poslednie_20_let. – 2016. – 20.02).
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Блоги та соціальні мережі
Janika Merilo:
Отчет департамента развития мэрии Львова.
Если коротко об основном в прошлом году:
- пилотировали первую в Украине идентификацию граждана через
БанкИД (с Приватбанком, потом и Ощадбанком), потом и МобилИД (с
Киевстаром) и создали первыми возможность через ЭЦП заказывать
электронные услуги физлиц;
- начали выдавать с самой широкой функциональностью карточки
жителя, которые на одном чипе совмещают доступ к электронным услугам,
оплату в транспорте, работает как карточка визуальной идентификации и как
банковская-платежная;
- запустили более 40 электронных услуг и постоянно запускаем новые;
- провели первый электронный альтернативный подсчет протоколов на
выборах и на втором туре выборов мэра Львова 100 % протоколов внесли в
электронный формат с открытым доступом на системе е-выборы (первый и
единственный город до сегодняшнего);
..и многое ещѐ.
Этот год будет не только год инноваций, но очень серьѐзный год
масштабирования
и
популяризации
созданного
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 17.02).
Максим Нефедов:
#зрадоперемога тижня в Система електронних державних закупівель
ProZorro – цього разу обидва кейси із Дніпропетрівська.
ПЕРЕМОГА ТИЖНЯ:
КП «Дніпродорсервіс» закуповував дорожні знаки.
Бюджет: 120 000 грн.
Сума договору: 29 000 грн.
Економія: 76 %.
Переможець: ПП «Хомхолдінг» (http://prozorro.org/tender/UA-2015-11-11000002-b).
КП «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради планував купити
25 дорожних знаків по 4 800 грн. за знак (по таким цінам вони купувались
раніше). В тендері взяло участь 7 компаній, всі учасники активно торгувалися
– і переможець виявився готовий виготовити їх по 1 160 грн. за знак.
Замовник приєднався до ProZorro в жовтні 2015 року. За цей час провів
30 тендерів за загальною економією 114 000 грн.
ЗРАДА ТИЖНЯ:
МКП «Дніпропетровській електротранспорт» з надуманих причин
дискваліфікував переможня торгів.
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Бюджет: 114 230 грн.
Сума договору: 77 904 грн.
Економія: 32 %.
Переможець: ТОВ «Браво спецодяг» (http://prozorro.org/tender/UA-201601-19-000044).
Закупівля черевиків чоловічих спеціальних проходила, начебто,
бездоганно – 5 компаній подали свої пропозиції, всі учасники активно
торгувалися на аукціоні 28.01.16. Але тут для переможця почалось щось
незрозуміле. На запит замовника ТОВ «Браво спецодяг» направило всі
необхідні документи з мокрими печатками та підписами кур’єрської
службою, про що свідчить товарно-транспортна накладна. Після чого в
телефонній розмові з інженером замовника Чоронобаєм А.С. з’ясувалось, що
потрібні лише оригінали. Цю вимогу ТОВ «Браво спеодяг» теж виконало. В
кінці кінців переможця було все одно дискваліковано. В листі про
дискваліфікацію немає посилання на пункт регламенту, яким керувався
замовник при прийнятті рішення про дискваліфікацію. Крім того лист не має
печатки і датований 05.04.2016 ?!?
В своїй скарзі ТОВ «Браво спецодяг» також зазначає, що начальник
відділу моніторингу та організації закупівель МКП «Дніпропетровский
електротранспорт» Дорофєєв С.В. дав зрозуміти, що ім потрібна продукція
лише певного постачальника. Наразі ця закупівля все ще знаходиться на
стадії кваліфікації переможця – і ми дуже сподіваємось, що замовник все ж
добровільно «па харошєму» стане діяти згідно регламенту системи.....
(https://www.facebook.com/max.nefyodov?fref=ts. – 2015. – 22.02).

Дмитрий Дубилет:
Читаю на днях две новости.
В первой новости Арсен Аваков говорит, что на одну из главных реформ
МВД (институт участковых) необходимо где-то найти 300 млн долларов.
Во второй новости Павел Розенко, министр соцзащиты, комментирует
кредит 300 млн евро на модернизацию системы соцпомощи (той, на которую
в 2008-2013 годах было уже потрачено 200 млн долларов).
Осознаю, что сопоставление этих двух сумм похоже на дешевую
спекуляция, но оно подчеркивают следующую мысль.
Затраты на ИТ традиционно являются какой-то черной дырой. В
масштабах большой корпорации это – ужас. В масштабах
государственного органа это – ужас-ужас. В масштабах украинского
государственного органа это – ужас-ужас-ужас.
С одной стороны, ИТ, пожалуй, одна из самых коррумпированных
бюджетных статей (к слову, одна из самых больших «чисток» в нашем банке
произошла много лет назад, когда руководители ИТ прошли полиграф). С
другой стороны, это та область, в которой очень легко пугать
«непосвященных» (достаточно произнести, например, «нереляционная база
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данных», и рука твоего начальника сама тянется выписать тебе 8-значный
чек).
Как человек, который отвечает за, пожалуй, самую большую и сложную
ИТ-систему в Украине (и который располагает бюджетом раз в 5-10
меньшим, чем у многих наших госорганов), могу сказать, что практически все
ИТ-проекты, которые запускает наше государство, можно делать на 80-90 %
дешевле.
Я ни в коем случае не говорю, что Розенко или кто-либо из других
министров, оперирующих похожими ИТ-бюджетами, имеет нечистые
помыслы. Уверен, что нет. Но проблема управления ИТ-затратами в
масштабах
нашего
государства
–
вопиющая
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. – 2015. – 19.02).

Микола Голомша:
Ось уже більше десяти років в країні ведуться розмови і навіть
проголошуються програми переходу всіх органів державної виконавчої
влади на електронний режим урядування у всіх вимірах сучасних
управлінських стилістик. Це так звана програма е-врядування.
Найпершим тут є функціонування електронного уряду, що передбачає
постійну інформаційну взаємодію влади (включно з органами місцевого
самоврядування) з громадами та громадянами.
На жаль, за весь цей час великих паркетних проривів у визначеному
напрямі не сталось. Щось робилось, хтось звітував, затверджувались нові
терміни виконання....
Цьогоріч, за твердженням Міністерства юстиції, ситуація має
кардинально змінитись. Українці нарешті отримають доступ до низки
адміністративних послуг в онлайн режимі. Для цього на сайті Мінюсту
функціонує Кабінет електронних сервісів, де вже зараз існує можливість
державної реєстрації актів цивільного стану, реєстрації фізичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, замовлення електронного цифрового підпису,
пошуку інформації у державних реєстрах України, користування
електронними системами звітності для тих осіб, які здійснюють
спеціалізовану професійну діяльність тощо.
Отримавши електронний підпис в Мінюсті, пересічний українець може
оперувати необхідними даними з визначеного переліку, робити запити,
реєструвати бізнес. Ідентифікацію особистості можна зробити і простіше – за
допомогою банківської картки або мобільного телефону, хоча робота над цим
сервісом ще триває.
Волонтери, не очікуючи на активні дії чиновників, створили сайт
державних послуг IGov.org.ua. Там доступні онлайн 235 послуг, незабаром їх
збільшиться на 41, а готуються до активного режиму ще 903.
Тобто, зрушення є і досить суттєві, особливо якщо порівнювати з
попередніми роками бездіяльності.
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Наразі послуги, які здійснюються за допомогою ID-банкінга доступні
лише клієнтам «Приватбанка» і «Ощадбанка». До речі, і портал IGov.org.ua,
який має на меті запустити через себе всі державні послуги (а їх 1200),
розробляли спеціалісти одного з комерційних банків.
Варто віддати належне волонтерам з усієї країни, які долучились до
створення IGov.org.ua. Однак Мінюст як державна структура, насамперед,
повинен опікуватися державними інтересами і захищати їх безкомпромісно в
сучасному світі глобального гібридного тероризму, який оперує саме
кібернетичними викликами, ризиками та загрозами. Тому цілком логічним
виглядали б пропозиції цієї державної структури щодо розробки комплексної
національної системи високої захищеності електронних сервісів всіх рівнів і
масштабів під гарантії кіберзахисту держави в стандартах НАТО.
Терористична агресія путінської Росії за останні два роки яскраво
висвітлила низку актуальних проблем безпекового сектору. А в сфері надання
електронних послуг тісно переплітаються, скажімо, проблеми фінансовоекономічного блоку з соціальними чи бізнесовими. Звичайно, ця
проблематика відноситься до компетенції РНБОУ, але сигнал небезпеки має
йти в даному випадку від Мінюсту.
Питання е-врядування має бути предметом постійної уваги безпекового
сектору країни, зокрема, РНБОУ та СБУ. Наприклад, у Великобританії
єдиний державний портал підтримується фахівцями з різних державних
структур, а координує цю діяльність Центральне управління інформації.
Очевидним є те, що програми, які використовуються для розвитку цього
електронного сегменту цифрової демократії мають підтримуватися на
державному рівні і, відповідно, контролюватися. Всі стандарти, як
використовуються в е-послугах, мають проходити перевірку визначеними
державними органами і ними ж мають координуватися всі роботи щодо
удосконалення систем і програм. Для ефективного ж функціонування системи
е-врядування загалом залучаються недержавні організації, які мають визнані
успіхи в цій галузі та надають весь спектр необхідних послуг (Електронне
врядування:
безпековий
сегмент?
//
http://www.day.kiev.ua/uk/blog/polityka/elektronne-vryaduvannya-bezpekovyysegment. – 2015. – 19.02).

Державне агентство з питань електронного урядування України:
На порталі opendata.gov.ua оприлюднено вже 200 наборів даних!
Менше ніж за тиждень кількість оприлюднених наборів даних зросла
вдвічі. Також, в нас є новий лідер – Міністерство екології та природних
ресурсів України, яке оприлюднило цікаву інформацію щодо переліку
ліцензіатів та екологічних аудиторів, природньо-заповідного фонду,
пестицидів тощо.
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Наступними завданнями є забезпечення підвищення якості цих даних,
постійного оновлення та сприяння їх повторного використанню за рахунок
створення різноманітних сервісів.
Також, ми сподіваємось що подальший попит стосовно оприлюднення
тих чи інших наборів будуть активно допомагати формувати громадськість,
бізнес та ЗМІ, з метою подальшого їх повторного використання у власних
проектах (https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine. – 2015. – 16.02).
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Інфографіка

Jaanika Merilo:
Идея о моделе электронного правительства...

(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 18.02).
Ольга Яковченко, журналист «МедиаПорт»:
Сделать работу государственных структур более открытой и доступной
украинские власти обещают не один год. В 2015 году Кабмин заявил о планах
повсеместного внедрения системы электронного правительства к 2017 году.
Среди первоочередных задач – отказ от бумажного документооборота,
введение электронных услуг, электронные закупки. Кое-что из этого мы
можем увидеть на практике. Но остаются нюансы. Попытаемся разобраться,
что всѐ это значит и как работает.
Возможности
Если говорить не по-научному, под «электронным правительством» (egovernment) подразумевают всѐ, что способно с одной стороны сделать
работу государственных структур более эффективной и открытой, с другой –
облегчить взаимодействие государства и общества.
При этом электронное правительство следует рассматривать также и в
глубине самой государственной
системы: e-government распространяется
на разные ветви власти (исполнительная, законодательная, судебная) и на
разные еѐ уровни (центральный, региональный, местный).
Выделяют несколько составляющих взаимодействия электронного
правительства:
G2C – government-to-citizen – между государственными органами и
гражданами;
G2B – government-to-business – между государством и частными
компаниями;
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G2E
–
government-to-employee
–
между
государственными
организациями и госслужащими;
G2G – government-to-government – между государственными органами и
уровнями государственного управления.
Марцин Сакович из Варшавской школы экономики в одной из
публикаций говорит о четырѐх сферах проявления электронного правления:
электронные услуги (e-services), электронное управление (e-management),
электронная демократия (e-democracy) и электронная коммерция (ecommerce).
Освобождение от «бумажного плена» предусматривает переход к
электронному
делопроизводству,
открытие
баз данных,
внедрение
электронных подписей, широкий перечень админуслуг, которые можно
будет получить онлайн. Это значит, что исчезнут очереди и возможностей
для коррупции станет меньше…

Портал предоставления услуг во Франции. Скриншот www.servicepublic.fr
Эстония, опытом которой делится Яника Мерило, – тоже в лидерах, и
занимает 15 место. Государство с населением (по данным на 2015 год) 1 313
271 человек потратило на электронизацию больше десяти лет. Власти начали
с внедрения электронного документооборота в госучреждениях, затем
создали идентификационные карточки и электронные подписи, получение
бесконтактных админуслуг стало реальностью.
В рейтинге 2014 года Украина – на 87-й позиции из 193.
«Электронное правительство» в Украине
В июне 2015 года IT-волонтеры при поддержке властей запустили портал
электронных административных услуг – igov.org.ua. С его помощью, в
некоторых областях одни услуги уже можно получить не выходя из дома
(например, оформить субсидию), а другие – с предварительным заполнением
формы и оплатой через Интернет. Пока основная часть работы с iGov – это
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возможность сделать электронную заявку на получение госуслуги. В
январском интервью Ain.ua идейный вдохновитель iGov Дмитрий Дубилет
рассказал, что портал посещает до 10 000 человек в день.
Харьковская область официально присоединилась к iGov 25 января. На
сайте говорится, что сейчас жителям некоторых городов и районов доступны
55 услуг в режиме онлайн (правда, пока из заявленных услуг работают не
всѐ). Ещѐ шесть появятся «очень скоро».

Ещѐ одна история – работа системы электронных закупок ProZorro.
Официальная презентация проекта в Украине состоялась в феврале 2015-го.
Цель – избавление от коррупции с помощью прозрачной системы
взаимодействия заказчика товаров и услуг с их поставщиком. В прошлом
году с помощью ProZorro власти могли совершать закупки, сумма которых не
превышала 200 тысяч гривен и по которым не нужен тендер. Ожидается, что
в этом году электронизируются и закупки стоимостью свыше 200 тысяч
гривен.
«Система
закупок
выглядит
следующим
образом:
заказчик
регистрируется на сайте электронной торговой площадки и размещает
объявление о закупке с еѐ параметрами и техническим заданием. Участники,
имеющие намерение продать товар, регистрируют свои заявки с указанием
его стоимости, при этом доступа к другим заявкам у них не будет. Заказчик
изучает все заявки и выбирает победителя, предложившего наименьшую
цену. После этого все заявки попадают в публичный доступ, и каждый
желающий может их сравнить», – говорится на сайте Харьковского горсовета,
который уже работает с ProZorro.
С января 2016-го »прозрачные закупки» совершают и в районах
Харьковской области, утверждают в Харьковской облгосадминистрации.
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Вице-губернатор Юлия Светличная:
«С начала года системой электронных закупок уже воспользовались два
коммунальных предприятия: Областная детская клиническая больница и
Люботинская
специализированная
школа-интернат
І-ІІІ
степеней
«Дивосвіт». Благодаря ProZorro в бюджете сэкономили более 55 тысяч
гривен.
Одна из целей «электронного правительства» – отказ от бумажного
документооборота: невозможно обеспечить полноценное предоставление
электронных услуг, если обмен документами внутри системы идѐт
по старинке. По данным муниципально-общественного центра электронного
управления, который проводил исследования в 100 крупнейших городах
страны, оцифрованным документооборотом пользуются 47 администраций.
В Харьковском горсовете электронный документооборот работает с 2006
года, а на областном уровне (пока – в тестовом режиме) внедряется проект
«Документариум», как утверждают представители ХОГА, разработанный за
внебюджетные деньги.
Александр Лукашов, заместитель директора Департамента
экономики
и
международных
отношений
Харьковской
облгосадминистрации, рассказал что в течение этого года «Документариум»
распостранится на уровень органов местного самоуправления: «Такая
программа будет установлена на каждом компьютере. Мы уходим от бумаги
практически полностью (она остаѐтся только во входящих документах). У
всех сотрудников областной администрации будет своя цифровая подпись.
Мы увидим, кто из сотрудников и когда занимался тем или иным
документом».
Уровень развития электронного правительства разнится в зависимости от
города и области. В сентябре прошлого года (по рейтингу ЛІГАБізнесІнформ
и ассоциации ICT) лучшими стали Львов, Днепропетровск, Луцк, Киев,
Николаев и Херсон. В то же время, по словам исполнительного директора
Ассоциации органов местного самоуправления »Города электронного
управления Украины» Олега Левченко, сайт Харьковского горсовета признан
самым удобным в Украине.
Городские власти разрабатывают стратегию электронного города. Их
воплощением
в
жизнь занимаются
представители коммунального
предприятия »Городской информационный центр». С 2002 года его
специалисты внедряют проекты «оптимизации деятельности органов
территориальной громады».
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Директор коммунального предприятия Александр Попов рассказал,
что при внедрении цифровых сервисов есть много нюансов, общих для всей
страны: «Важно понимать, что людей, которые пользуются электронными
сервисами, несколько процентов. Пока доверие к ним на порядок ниже, чем к
обычной бумаге. Общество созревает, и под него должны созревать
инструменты». Говорить о полноценном предоставлении бесконтактных
админуслуг пока рано.
«Проблема всех наших справок, во-первых, в отсутствии у организации,
которая обрабатывает информацию, электронных баз данных. Существуют
только журналы. Пока это не автоматизировано. Во-вторых, возникают
трудности с идентификацией личности. Можно оформить цифровую подпись,
но всѐ равно нужно обучать сотрудников читать этот цифровой ключ. Сайт
«Электронное самоуправление в Харькове» создан, в первую очередь, в
информационных целях и для того, чтобы понять нужды харьковчан. Отзывов
пока очень мало. Есть предложение по поводу приложения о движении
транспорта. Всѐ остальное было ни о чѐм».
Но уже сейчас в Харькове работает немало сервисов. Например, на сайте
Харьковской городской диспетчерской службы «1562» можно получить
информацию о том, что происходит в жилищно-коммунальном хозяйстве
города (ремонтных работах, авариях, графике отключения воды и т.д.).
Если харьковчанин заведѐт на сайте «Личный кабинет», где укажет
место жительства, система будет сообщать ему важную информацию о
работах в доме не только по телефону, но и в Интернет-режиме: о
запланированных ремонтных работах уведомляет рассылка.
Чтобы сообщить о поломке, горожанин подаѐт заявку через «Личный
кабинет» на сайте. Специалисты, по словам Попова, обрабатывают
еѐ и передают
исполнителю
(соответствующему
коммунальному
Анонc

40

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

16 – 29 лютого 2016 року

<
20-28 лютого
2015
предприятию). Параллельно заявка попадает в Контрольно-аналитический
отдел (КАО) горсовета. Следующий шаг – выезд специалиста, который
устраняет проблему.
Коммунальная служба должна сообщить в КАО о выполнении заявки. Из
Контрольно-аналитического отдела жителю должны позвонить и проверить,
действительно ли устранена проблема. Если да, то заявку закрывают, если нет
– повторно отправляют нужной службе.
У горсовета есть карта учѐта разрытий, где собраны данные о причинах,
типах разрытия, дате начала работ.

Из
презентации
Александра
Попова.
Детальнее:
https://www.facebook.com/groups/igov.kharkiv.volunteers/permalink/1539543209672759/
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В разработке – карта, которая позволит в режиме реального времени
отслеживать движение наземного общественного транспорта. Еѐ обещают
обнародовать в ближайшее время. Понадобится ещѐ не меньше месяца.
Ещѐ один любопытный проект (пока пилотный) КП »ГИЦ» развернул на
базе Харьковской городской поликлиники №8. Чтобы записаться к врачу,
пациенту не обязательно приходить в регистратуру и вносить фамилию
в пожелтевший от времени журнал.
«Можно позвонить в контакт-центр поликлиники: у операторов есть
электронное расписание врачей, поэтому можно выбрать удобное
время. Второй способ – как с «1562»: запись на приѐм через сайт
поликлиники. Пациенты, которые воспользовались таким режимом, чаще
всего возвращаются к нему снова. Мы будем развивать эту систему и дальше:
появится обратная связь. Например, врач сможет сообщить об отмене
консультации».
Самым главным из реализованных проектов Александр Попов считает
систему градостроительного кадастра, которая содержит информацию
обо всех зданиях, сооружениях и земельных участках Харькова. Пока эти
данные доступны только для подразделений горсовета, но, согласно
постановлению
Кабинета
Министров,
часть
будет
опубликована. Харьковчане узнают стоимость каждого земельного участка
(сумма рассчитывается исходя из таких показателей, как расположение
относительно центра города, транспортная доступность, экология,
подтопление и т.д.).

Сейчас «Городской информационный центр» работает с открытыми
данными: до 1 апреля все органы власти должны опубликовать информацию
о бюджете, заключаемых договорах, помещениях и участках на продажу.
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К тому же, с 4 апреля начнѐт работу «Реестр жителей города
Харькова».
«Раньше услугами регистрации, справками о составе семьи занималась
Миграционная служба. Сейчас эту функцию передают городам. С
апреля этим
будут
заниматься
работники
Центров
оказания
административной помощи».
Рассчитывать на скорое введение «карты харьковчанина» пока не стоит –
без считывающих информацию электронных сервисов в транспорте, аптеке,
она так и останется пластиковым вариантом обычного удостоверения.
Кроме того, без соответствующей законодательной базы и технического
оснащения даже новый паспорт в виде ID-карты – не более чем красивый
кусок пластика. Ещѐ не упорядочен вопрос электронной идентификации
личности: законопроект об электронных доверительных услугах (№2544а)
пока ждѐт своего рассмотрения. Если его примут, то украинцы смогут
идентифицировать себя не только с помощью электронно-цифровой подписи
и клиентской системы банков, но и мобильных операторов (Mobile ID).
Представитель ГП »Национальные информационные системы»
Юрий Козлов:
«Имея абсолютно обычный мобильный телефон, не обязательно, чтобы
это был смартфон, для того, чтобы создать пространство доверия и внедрить
безопасный механизм, пользователь меняет свою обычную SIM-карточку на
карточку, которая позволяет накладывать и проверять электронную
цифровую подпись... Она точно так же привязана к номеру мобильного, и
когда человек заходит на сайт и нажимает кнопку »идентифицироваться с
помощью Mobile ID», включаются определѐнные механизмы».
Проблемным вопросом остаѐтся финансирование. В 2016 году на
развитие электронного правительства государство выделило два миллиона
гривен. По мнению Яники Мерило, этого не хватит даже для одной области,
не говоря уже обо всей стране. В той же Эстонии на поддержку цифровой
системы правительства ежегодно выделяют около 50 миллионов евро, а в
Казахстане за 10 лет реализации проекта потратили около миллиарда
долларов.
Тем не менее, по наблюдениям Олега Левченко, на местном
уровне заметен прогресс: »Потому что они (местные власти – ред.) понимают,
что это часть их будущего предвыборного шага. Чем больше они покажут
информации, чем они смогут больше оперировать этими возможностями, тем
проще будет объяснить, что они делали всю каденцию» (Ольга Яковченко
Электронное
правительство:
ожидания
и
реальность
//
http://www.mediaport.ua/elektronnoe-pravitelstvo-ozhidaniya-i-realnost. – 2016.
– 22.02).
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Зарубіжний досвід
Флориан
Борн,
программист
из
Берлина,
представил
инновационную систему борьбы с ямами и ухабами на дорогах города
под названием Auto-Complain. Она предусматривает возможность
выявить неровности на дороге и поделиться этими данными с помощью
смартфона.
Система основана не только на мобильном приложении: она также
предполагает установку распылителя краски на велосипед. Сначала
благодаря синхронизации с внутренним акселерометром смартфона
приложение записывает координаты трещины или выбоины, затем дозатор
помечает место на дороге краской, для того чтобы обозначить его для
коммунальных служб.
Информация, собранная приложением, направляется в базу данных, а
затем – в ответственный за ремонт дорог государственный орган.
«Подача официальной жалобы занимает много времени. Бюрократия
включает в себя много бумажной работы, что часто приводит в тупик.
«Автожалоба» предлагает возможность автоматизировать данный процесс с
помощью простого приложения. Всѐ, что нужно сделать, это прикрепить
телефон к велосипеду для отслеживания его движения», – рассказывает автор
проекта (В Германии запущена система борьбы с неровностями на
дорогах // http://open.gov.ru/events/5514941. – 2016. – 26.02).
Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) министерства связи
и высоких технологий Азербайджана запустил услугу предварительной
регистрации абитуриентов для участия в пробных экзаменах
посредством портала «Электронное правительство» (e-gov.az).
Записаться для участия в пробных экзаменах можно в разделе
электронных услуг, не требующих регистрации. Для получения пропускного
листа необходимо произвести онлайн-оплату в разделе «Платежные карты».
Для регистрации новых пользователей на странице доступен также линк
«Новый пользователь», где следует заполнить соответствующие разделы и
кликнуть на линк «Пройти регистрацию».
После этого необходимо внести имя пользователя и пароль в указанные
разделы и перейти в раздел записи на пробный экзамен. На открывшейся
странице будет отображена таблица, содержащая информацию о месте
проведения пробного экзамена (адрес) и числе свободных мест.
На финальном этапе система автоматически сформирует пропуск на
экзамен, который можно будет распечатать или сохранить на компьютере.
Пробные экзамены в Азербайджане пройдут третьего апреля (Гусейн Велиев
Абитуриенты в Азербайджане могут зарегистрироваться на пробные

Анонc

44

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

16 – 29 лютого 2016 року

<
20-28 лютого
2015
экзамены на портале е-услуг // http://www.trend.az/business/it/2499172.html.
– 2016. – 25.02).

Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) министерства связи
и высоких технологий Азербайджана внедрил автоматический метод
оценки нуждающихся в адресной социальной помощи посредством
портала «Электронное правительство» (e-gov.az).
Новый метод позволяет получить подробную оценку материальнобытовых условий, среднего дохода и расходов граждан. В процессе оценки
используется подсистема единого электронного обращения и назначения
(VEMTAS), к которой подключены 22 государственные структуры.
Обратиться за получением адресной социальной помощи можно
посредством портала «Электронное правительство». Сервис «Обращение за
адресной социальной помощью» доступен в разделе е-услуг министерства
труда и социальной защиты населения. После перехода по этой ссылке
необходимо указать номер удостоверения личности и нотариально
заверенного заявления. При обращении за адресной социальной помощью в
электронной форме требуется нотариально заверенное заявление, которое
можно получить в органах исполнительной власти по месту жительства.
Оценка обращений граждан занимает 15 рабочих дней и производится
посредством системы VEMTAS. На основе полученных данных будет
принято решение о назначении адресной соцпомощи. Обратившийся будет
проинформирован об этом через e-mail или по SMS.
В случае назначения адресной соцпомощи, система автоматически
подаст запрос в банк для открытия счета на имя обратившегося. Реквизиты
банка и информация о том, когда обратившийся за адресной соцпомощью
гражданин сможет забрать банковскую карту, также будут отправлены ему
на e-mail или по SMS (Гусейн Велиев В Азербайджане внедрили е-систему
оценки
нуждающихся
в
адресной
соцпомощи
//
http://www.trend.az/business/it/2498045.html. – 2016. – 23.02).
Британская некоммерческая организация Open Knowledge
подготовила очередной рейтинг открытых данных Global Open Data
Index. В основе – сравнение доступных данных, публикуемых в 122
странах мира.
От государственных расходов и выбросов в окружающую среду, от
государственных тендеров до вопросов землевладения – Open Data Index
устанавливает стандарты для наборов данных.
Это позволяет волонтерам по всему миру легко собирать ссылки на
датасеты, и оценивать, насколько они открыты и доступны для граждан.
Таким образом, можно определить, какие именно данные публикуются в
открытом формате в любой стране.
Так, в 10-ке лучших только 6 европейских государств – остальные места
заняли Колумбия, Австралия, Уругвай и США.
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После первой Конференции открытых данных Африки, проведенной в
Танзании в 2015 году, страны континента продемонстрировали более
высокие показатели относительно Open Data Index 2013 и 2014 гг.
В настоящее время в африканских странах действует инициатива Code
for Africa, стимулирующая правительства активнее раскрывать свои данные и
поощрять граждан к их использованию. К примеру, Руанда возглавила
рейтинг стран Африки, с 2014 года поднявшись на 30 пунктов до 44 места в
рейтинге 2015 года… (Опубликован третий ежегодный международный
рейтинг открытых данных // http://open.gov.ru/events/5514924. – 2016. –
20.02).

18 февраля 2016 года в Центре развития системы «Электронное
правительство»
Республики
Узбекистан
(http://egovernment.uz)
состоялось Первое заседание рабочей группы, организованной в рамках
проекта Технического содействия Азиатского банка развития «Эправительство для эффективного государственного управления».
Основная цель проекта – проведение реинжиниринга бизнес-процессов и
создание интерактивных онлайн услуг в таких сферах, как регистрация
бизнеса, регистрация имущества, а также государственные закупки.
В целях обеспечения успешной реализации проекта была создана
рабочая группа, в состав которой входят представители из 17 основных
заинтересованных сторон – организаций, вовлеченных непосредственно в
процесс предоставления вышеуказанных услуг, а также основных партнеров
проекта технического содействия АБР.
Как было отмечено в ходе мероприятия, важным аспектом для успешной
реализации проекта является координация деятельности и установление
продуктивных коммуникаций среди вовлеченных организаций, а также
согласование рабочих планов, видений и национальных приоритетов.
Разработка единого подхода к предоставлению государственных услуг в
сфере бизнеса позволит избежать дублирования, а также сможет обеспечить
наиболее эффективную работу проекта. Это, в свою очередь, внесет вклад в
улучшение бизнес-среды, развитие малого бизнеса, а также обеспечит доступ
к данным и информации, как для представителей бизнеса, так и населения в
целом.
Большая часть рабочей встречи была посвящена обсуждениям острых
проблем правового и организационного характера, стоящих на сегодняшний
день в каждой из трѐх сфер государственных услуг. Группы международных
и национальных консультантов, привлекаемые проектом технического
содействия АБР до конца 2017 года будут работать тесно с каждым из
представленных на встрече ведомством, и сфокусируют свои усилия на
разрешении выделенных проблем путѐм оптимизации процессов
предоставления соответствующих государственных услуг, а также их
автоматизации через внедрение информационных систем.
Анонc

46

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

16 – 29 лютого 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Встречи рабочей группы было согласовано проводить ежемесячно на
базе Центра развития системы «Электронное правительство», являющегося
основным бенефициаром проекта (Координация усилий для улучшения
бизнес-среды // http://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/11262-koordinaciya-usiliydlya-uluchsheniya-biznes-sredy.html. – 2016. – 20.02).
Председатель
Государственной
регистрационной
службы
Киргизской Республики Тайырбек Сарпашев:
«Реальные шаги по переходу к электронному правительству начались
только с внедрением биометрической технологии».
Сарпашев на встрече с активом и населением Жумгальского и Акталинского районов, где 27 марта этого года пройдут выборы депутатов
местных кенешей, проинформировал, что, согласно новым изменениям в
законодательстве, избиратели будут допускаться к выборам только при
наличии ID-карточек и биометрической регистрации.
«На прошедших выборах в парламент к голосованию допускались
избиратели, помимо ID-карточек, со старыми и новыми общегражданскими
паспортами. Теперь с паспортами 1994 года образца или новыми
общегражданскими паспортами они не смогут проголосовать. Поэтому всех
избирателей, у кого еще нет ID-карточек, прошу в течение 2-3 недель подать
документы на получение паспорта, иначе не сможете проголосовать в день
выборов».
Глава ГРС отдельно остановился на сборе биометрических данных,
подчеркнув, что все граждане старше 16 лет обязательно должны пройти
биометрическую регистрацию.
«Биометрическая база и выдача биометрических паспортов являются
основополагающим элементом при переходе на электронное правительство.
Реальные шаги по переходу к электронному правительству начались только с
внедрением биометрической технологии, а до этого все заявления об
электронном правительстве носили только декларативный характер».
Сарпашев напомнил, что в день выборов в местные кенеши
идентификация не будет проводиться по ПИН-номерам, как это было на
парламентских выборах.
«Наши специалисты работали над упрощением процедуры
идентификации и своими силами разработали систему автоматического
распознавания MRZ (машина, считывающая зона) ID-карточек. В день
выборов процесс идентификации будет выглядеть в следующем порядке:
избиратель подходит к оператору и отдает ему ID-карточку. Оператор
проведет распознавание MRZ ID-карточки и после идентификацию по
отпечаткам пальцев» (Назгуль Бегалиева Сарпашев рассказал о новшествах
процедуры
голосования
на
выборах
в
кенеши
//
http://www.vb.kg/doc/334677_sarpashev_rasskazal_o_novshestvah_procedyry_g
olosovaniia_na_vyborah_v_keneshi.html. – 2016. – 19.02).
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Британские организации Development Initiatives и Publish What You
Fund представили новый совместный проект The Joined-Up Data
Standards, нацеленный на оптимизацию использования открытых
данных.
Авторы The Joined-Up Data Standards стремятся найти оптимальный
способ совмещать данные, основанные на разных стандартах. Основная
задача – упростить их одновременное использование, поскольку каждый
стандарт подразумевает собой определѐнный формат публикации.
Возможность быстро совмещать разрозненную информацию позволит
повысить эффективность принятия решений.
Количество открытых данных растет с каждым днем, однако публикация
в разных форматах приводит к трудностям в работе с ними. В рамках проекта
предполагается, как объясняют сами разработчики, «построить мост» между
такими данными.
Первая фаза проекта оценивается в 1,5 миллиона долларов США, она
спонсируется компанией-партнером Omidyar Networkи продлится до 2017
года.
На этом этапе будут представлены тематические исследования, в
которых будут выделены проблемы несовместимости стандартов открытых
данных и возможности их преодоления. Будет разработана и
визуализирована «карта стандартов», с привязкой к глобальным институтам,
поддерживающим их.
Кроме того, в рамках первой фазы будет проведена работа по
стандартизации всех данных, публикуемых в сфере сотрудничества в области
развития, гуманитарной помощи, государственных контрактов и управления
природными ресурсами.
Директор по взаимодействию Development Initiatives Харпиндер
Коллакотт:
«Данные скрывают огромный потенциал развития. Однако это развитие
произойдет только тогда, как данные будут объединены, чтобы стать
информацией, на основе которой можно принимать решения. Мы считаем,
что проект по объединению стандартов данных внесет важный вклад в их
использования, и приведет к, своего рода, революции данных».
Генеральный директор Publish What You Fund Руперт Симонс:
«Информация – это сила, а чтобы делиться силой, нужно делиться
информацией. В настоящий момент – это сложно, поскольку в мире
существует несколько стандартов публикации открытых данных, и не всегда
они совместимы между собой. В Publish What You Fund мы рассматриваем
этот проект как переводчика иностранных языков. Мы не заменяем один
язык на другой, мы упрощаем обмен информацией между странами и
секторами» (Запущен проект по оптимизации использования открытых
данных // http://open.gov.ru/events/5514919. – 2016. – 19.02).
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17 февраля, старший специалист по государственному сектору
Всемирного банка Захид Хаснайн презентовал доклад ВБ о мировом
развитии 2016 (ДМР-2016) «Цифровые дивиденды».
В последнее время и авторитарные, и демократические правительства
различных стран направляли значительные инвестиции на развитие
«электронного правительства». Но в авторитарных странах развитие
цифровых
технологий,
которые
используются
в
«электронном
правительстве», идет на фильтрацию контента в интернете. Например,
блокируется доступ к сайтам. Власти этих стран пытаются усилить контроль,
а не предоставить услуги населению, – рассказал он. – При отсутствии
сильного и подотчетного правительства технологии применяются для
усиления контроля. В более демократичных странах «электронное
правительство» используется для увеличения прозрачности работы
правительства.
Один из участников мероприятия заметил, что результаты, которые
продемонстрировали развивающиеся страны по итогам доклада о мировом
развитии в 2016, практически не отличается от результатов ДМР-2009.
- Я не вижу, что страны, которые отставали, изменили свои позиции,
несмотря на то, что инвестиции в цифровые технологии там увеличиваются,
– сказал он.
- Технологии позволяют получать огромное количество данных. Но
эти данные зачастую не анализируются и не используются для
изменения политической компоненты. Поэтому параллельно с
инвестициями в технологии и созданием «электронного правительства»
нужно разрабатывать процессы мониторинга и оценки того, как новые
возможности цифровых технологий позволят улучшить институциональную
нормативную базу в стране, – ответил автор ДМР-2016.
Другой участник мероприятия поинтересовался, что делать сырьевым
странам в условиях снижения цен на углеводороды.
- Сейчас много разговоров идет о создании инновационного кластера.
Как вы считаете, имеет ли смысл сырьевым экономикам развивать это
направление? – задал он вопрос.
- Сам по себе IT-сектор маленький. По нашим данным, доля этого
сектора в ВВП всех стран составляет 4-5 %. К тому же, она создает только 12 % рабочих мест. Реальный сектор экономики по-прежнему занимает
ведущую позицию. Сейчас многие страны хотят создать IT-кластер, но им
необходимо понимать, для чего он им нужен. Эта отрасль необходима, чтобы
поставить ее на службу реального сектора. Я рекомендую сырьевым странам
сосредоточиться на развитии реального сектора, традиционной экономики и
подумать, как его можно сделать более эффективным с помощью цифровых
технологий, – сказал Захид Хаснайн.
Министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев:
Новая программа призвана стать одним из ключевых драйверов страны в
нынешней экономической ситуации. Основными приоритетами в рамках
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программы будут: завершение обеспечения полностью доступа к
широкополосному интернету для населения страны; разработка правил,
которые позволяют развивать электронную базу, бизнес, услуги и так далее;
развитие цифровой грамотности и продолжение работы по развитию
электронного правительства.
В
кулуарах
председатель
правления
национального
инфокоммуникационного холдинга «Зерде» Бикеш Курмангалиева
объяснила: эта программа ничего не будет стоить налогоплательщикам.
- Новая программа не будет загружать бюджет, так как для ее
реализации предполагается привлечение частных инвестиций. Крупные
телекоммуникационные компании и IT-компании готовы вкладывать капитал
в новые проекты и развитие сервисов.
Презентуя основной доклад, автор ДМР-2016, старший специалист по
государственному сектору Всемирного банка Захид Хаснайн рассказал,
что большие инвестиции многих стран в развитие своего «электронного
правительства» не позволили достичь тех результатов, которые ожидала эта
международная организация. По его информации, ВБ проанализировал 530
проектов по «электронному правительству», в которые сам инвестировал
средства. В результате эксперты выяснили, что 35 % этих проектов были
оценены как неудовлетворительные или как крайне неудовлетворительные.
Как отметил спикер, процент неудовлетворенности в этом случае гораздо
выше, чем в других проектах, реализуемых Всемирным банком (Нет смысла
развивать
IT-сектор
сырьевым
странам
//
http://forbes.kz/process/economy/vsemirnyiy_bank_syirevyim_stranam_net_smyi
sla_razvivat_it-sektor. – 2016. – 17.02).

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.
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Большой популярностью у любителей серфинга пользуется приложение,
которое своевременно информирует о высоте волны.
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 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
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.
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.
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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 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. – 2016. – 16.02).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Билоусов А. С. Кризис традиционной модели представительного
правления в постиндустриальном обществе и пути его преодоления /
Александр Сергеевич Билоусов // Науковий вісник Одеського національного
економічного університету. – 2015. – № 9 (229). – С. 194–213. Рассмотрена
концепция электронного управления как одного из инструментов развития
информационного общества, внедрение которого будет способствовать созданию условий
для открытого и прозрачного государственного управления Обосновано, что государства,
которые находятся на разной стадии развития электронного правительства, могут
применять разные модели электронного правительства в зависимости от своих запросов и
потребностей с целью создания электронного правительства для развития и укрепления
институциональной сплоченности, интеграции управления и сферы услуг. Принятие и
реализация такой стратегии – это выполнение международных обязательств Украины
результатов работы Всемирных саммитов по вопросам информационного общества,
возможность для Украины стать равноправным членом глобального информационного
общества.

Гомулка К. Реализация инициатив «восточного партнерства» в
Азербайджане / Кристина Гомулка // Историческая и социальнообразовательная мысль. – 2015. – № 7 (7-1). – С. 46–55. Азербайджан установил
политические отношения с ЕС в ходе реализации проектов в рамках Программы TACIS, а
в 1996 г. подписал Договор о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. С 2004 г. государство
было охвачено Европейской политикой соседства, а с 2009 г. вошло в программу
«Восточное партнерство». Несмотря на скептический подход правительства
Азербайджана по отношению к инициативе «Восточного партнерства», ЕС выделял
Азербайджану в 2011-2014 гг. серьезные финансовые средства. Во время третьего
саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013 г. Азербайджан подписал
только один договор о визовых льготах и реадмиссии, но, несмотря на это, взялся за
некоторые действия в рамках пяти инициатив «Восточного партнерства». В
Интегрированной программе управления границами Азербайджан осуществил проекты,
связанные с улучшением доступа к системе правосудия для переселенцев, созданием
электронных систем контроля границ, социальной защитой, повышением уровня
общественного сознания в сфере ликвидации насилия в семье, улучшением ассимиляции
иммигрантов и лиц, просящих убежища, а также с поддержкой организаций,
занимающихся гигиеной труда. В сфере содействия сектору МСП были проведены
обучение предпринимателей, конференции в сфере популяризации, также
предоставлялись кредиты для сектора МСП. Постановления инициативы о появлении
региональных рынков электроэнергии и возобновляемых источников энергии
Азербайджан осуществил в рамках Программы INOGATE путем реализации 33 проектов.
В сфере экологического менеджмента был подготовлен электронный региональный атлас
мест возникновения стихийных бедствий, а в сфере предотвращения стихийных бедствий
были запланированы меры по защите населения. В оценке ежегодного отчета,
составляемого комиссией ЕС, Азербайджан оказался на предпоследнем месте перед
Беларусью. Трансформация в этом государстве проходила медленно, а некоторых сферах
формально. Несмотря на это, ЕС продолжает действовать в сфере инициативы «Восточное
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партнерство», предполагая выделить на системную трансформацию в Азербайджане в
2014-2020 гг. от 252 до 308 млн евро.

Григорьев А. А. Создание новых механизмов системной защиты
информации в Республике Беларусь // А. А. Григорьев, А. А. Охрименко,
И. П. Сидорчук // Право.By. – 2016. – № 1 (39). – С. 79–84. В статье
рассматриваются правовые основы состояния и развития национальной информационнокоммуникационной инфраструктуры, интегрированной в систему государственного
управления Беларуси. В рамках комплексного анализа проблемных вопросов обеспечения
безопасности государственных информационных систем и нормативного правового
регулирования в этой сфере обосновываются предложения, направленные на
минимизацию угроз при использовании средств электронных коммуникаций в условиях
электронного правительства.

Коврикова О. И, Стефановская Н. А. Электронное правительство как
политико-коммуникативная инфраструктура муниципалитетов / Ольга
Ивановна Коврикова, Наталия Александровна Стефановская // Вестник
Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2015. – № 8 (148).
– С. 22–29. Раскрываются процессы эволюции политической коммуникации в Сети.
Обосновывается роль Политического Интернета, определяемая через становление
интерактивной модели коммуникации, делается вывод об объективности установления
новой системы взаимодействия власти и общества – интерактивного политикокоммуникативного взаимодействия. Подведены некоторые итоги новой формы
организации деятельности органов государственной власти – электронного правительства
на региональном и муниципальном уровнях. Прослежено становление интернет-среды как
коммуникационного и информационного агента в муниципальных образованиях. В
качестве исследовательской задачи определена попытка оценить сайты муниципальных
образований Тамбовской области, выяснить, насколько они являются современным и
эффективным средством связи между органами власти и населением. На основании
анализа функционирования Программы электронного правительства в Тамбовской
области, а также привлечения результатов эмпирических контент-аналитических
наблюдений устанавливается, что сайты государственных и муниципальных органов
вполне справляются с возложенными на них функциями, а информационные технологии
становятся той базисной единицей, которая способствует расширению спектра форм и
возможности непосредственного осуществления самоуправления населением. Тем не
менее,
выделяются
проблемы,
сдерживающие
внедрение
информационнокоммуникативных технологий, – проблемы кадрового, правового, технологического,
финансового характера, проблемы бюрократического управления, а также называется
проблема отсутствия заинтересованности самого общества в активизации процесса
электронизации. В связи с этим сделан вывод о малоизученности того, как продвигается
внедрение электронного правительства в российских регионах, что требует дальнейших
мониторинговых исследований составляющих этого процесса.

Кшеменецкая М. Н. «Электронное участие» как элемент концепции
электронного правительства / Мария Николаевна Кшеменецкая // Политика и
общество. – 2016. – № 1. – С. 47–55. Автор статьи подробно рассматривает
электронное участие в рамках реализации концепции электронного правительства как
новой парадигмы государственного управления. Электронное участие рассматривается
через призму приобретения людьми большего количества цифровых навыков, доступа к
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актуальной правительственной информации, участию в принятии государственных
решений и онлайн процедурам участия в общественной жизни. В статье на примере
Европейского Союза определены основные барьеры на пути увеличения электронного
участия, начиная с неправильных приоритетов в развитии информационнокоммуникационных технологий, недостаточной информационной открытости и
заканчивая социокультурными и организационными барьерами. В целях преодоления
данных барьеров и недостатков традиционной модели участия автором приведена новая
модель участия, разработанная на основе опыта электронного участия в ЕС, динамическая
модель электронного участия, а также проанализированы особенности мотивации
электронного участия. Методология исследования включает в себя как теоретическое
рассмотрение концепции электронного правительства и электронного участия, так и
прикладной анализ новой и динамической моделей электронного участия, опирающийся
на методы моделирования и структурно-функциональный метод. Научная новизна
исследования состоит в системном рассмотрении новой модели электронного участия (A
Domain Model for eParticipation), таких ее элементов как заинтересованные лица, процесс
участия и инструменты электронного участия, а также выполняемых ими ролей
проводника, лица принимающего решение, координатора и инициатора, влияющих на
успешное внедрение и совершенствование электронного участия.

Тарасова Т. Н. Система электронного правительства Республики Саха
(Якутия): возможность применения опыта Южной Кореи / Т. Н. Тарасова //
Проблемы современной экономики. – 2015. – № 4 (229). – С. 225–227. В статье
проведена систематизация инфраструктуры и исследуются возможности углубления
процесса модернизации электронного правительства Республики Саха (Якутия).
Рассматриваются способы взаимодействия граждан и бизнеса с правительством. Приведен
опыт Южной Кореи в достижении высоких показателей в области создания и
модернизации электронного правительства.

Умные города как «столицы» цифровой экономики / В.П.
Куприяновский, С.А. Буланча, В.В. Кононов, К.Ю. Черных, Д.Е. Намиот,
А.П. Добрынин // International Journal of Open Information Technologies. –
2016. – Vol. 4, № 2. Целью настоящей работы явилось стремление проследить историю
появления основных понятий и стандартов умного города и практики их применения. По
возможности, авторы попытались собрать максимальное количество материалов, при этом
претендуя только на изложение своей точки зрения на сам процесс. Вместе с тем, авторы
попытались найти максимальное количество успешно реализованных проектов, отбирая
суть того, что называется «лучшей практикой», которая в итоге и превращается в
стандарты Мы постарались максимально подробно отразить этот успешный опыт не
только в области технологий, но и в практическом, организационном плане потому, что он
был использован в дальнейшем при построении схемы ИННОВАЦИОННОЙ БРИТАНИИ,
а также механизмов реализации, названных CATAPULT. В данную работу в качестве
пояснений помещены выдержки из документов, переведенные авторами для того, чтобы
можно было на последующих этапах посмотреть применимость этих материалов для
развития темы умного города в России. Впрочем, где было возможно, мы пытались
ссылаться на российский опыт и реалии.
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