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Анонс
17 березня 2016 г. (Київ)
17 березня 2016 року об 19:00 за Київським часом відбудеться онлайнконференція на тему: «Всеукраїнський електронний реєстр порушених
прав громадян України», яка пройде на голосовому сервері Mumble
(http://mumble.org.ua).
Сьогодні громадяни України потребують допомоги у вирішенні багатьох
соціальних, економічних, екологічних, правових та інших проблем, які перед
ними ставить сучасне життя.
Патріотами України, волонтерами, а також небайдужими громадськими
активістами розроблений Всеукраїнський електронний реєстр «ЗВОРОТНІЙ
ЗВ’ЯЗОК» – це відкритий інструмент колективного захисту прав і свобод
гарантованих Конституцією України та чинним законодавством.
Система спрямована на акумулювання інформації про порушені права
громадян і побудові на її основі відкритої статистики, для виявлення
системних помилок (зловживань) в роботі посадових осіб держорганів та
установ. Адреса сайту – http://www.feedback.ua.
Доповідач: Андрій Матрій, координатор проекту «Зворотній зв’язок»
електронний
реєстр
порушених
прав
громадян
України
(https://www.facebook.com/events/1017781188259922).
17 березня 2016 г. (Львів)
Конференція «ІКТ на підтримку децентралізації в Україні».
17 березня, Академія електронного управління проводить конференцію
«ІКТ на підтримку децентралізації в Україні» для високопосадовців
муніципалітетів та Уряду України.
Конференція відбудеться з 10 до 17 год на базі бізнес-центру і готелю
«Rius»
та
буде
транслюватися
на
каналі
«Youtube»
https://www.youtube.com/watch?v=iV4OsmEH4_w.
У рамках заходу будуть обговорюватись нові моделі співпраці між
центральним урядом і органами місцевого самоврядування у зв’язку з
реформами щодо децентралізації, а також ділитись практичними
результатами шведсько-естонських проектів. Представники місцевого
самоврядування України будуть презентувати такі електронні рішення, як
наприклад, система електронного документообігу (СЕД), «кол-центр»,
мобільні прикладні додатки і географічна інформаційна система (ГІС).
Державне агентство з питань електронного урядування України зосередиться
на ключових елементах е-урядування в Україні. Більше того, в рамках
конференції буде приведено кращі приклади центрів надання
адміністративних послуг в Україні із реалізацією ІКТ.

Анонс
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Конференцію організовано в рамках проекту «Підтримка розвитку
електронного управління в Україні» за підтримки Шведського агентства
міжнародного розвитку (SIDA) та Міністерства закордонних справ Естонії
через фонди з розвитку співпраці (Ірина Ісаєва У Львові відбудеться
конференція «Інформаційно-комп’ютерні технології на підтримку
децентралізації в Україні» // http://city-adm.lviv.ua/news/government/230925u-lvovi-vidbudetsia-konferentsiia-informatsiino-kompiuterni-tekhnolohii-napidtrymku-detsentralizatsii-v-ukraini. – 2016. – 15.03).

14 квітня 2016 г. (Дніпропетровськ)
14 квітня у Дніпропетровську відбудеться перша трендова
конференція у 2016 році для ТОП-менеджменту IT компаній – «IT
Spring», цілями якого є обговорення поточного розвитку ІТ галузі в країні в
цілому і у регіоні зокрема.
Ключові теми для обговорення:
- Які прогнози розвитку та ключові міжнародні тренди Software
Development галузі у 2016 році;
- Як збільшити обсяг продажів, вихід на нові ринки (міжнародний досвід
та підходи);
- Як підвищити ефективність управління компанією;
- Як розвинути ІТ галузь в Дніпропетровську в контексті державної
політики.
Ми хочемо об’єднати глобальність розглянутих проблем галузі з
практичним баченням шляхів їх вирішення, допомогти сформувати
пропозиції щодо розвитку бізнесу і реакції на глобальні тренди в світі та
Україні. ТОП спікери, ексклюзивні експерти, майстер-класи та живе
спілкування
з
колегами
–
все
це
для
учасників
заходу
(http://itspring.org.ua/uk).
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.
Анонс
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– Механизмы и инструменты частно-государственного партнерства в
области обеспечения информационной безопасности критически важных
объектов.
– Меры противодействия Интернет-рекрутингу и Интернет-пропаганде
экстремизма и терроризма.
– Проблемы нераспространения кибероружия и уменьшения опасности
его использования.
Со-председатели Программного комитета:
Валерий 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).

Анонс
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Офіційна інформація
Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до
Закону України «Про запобігання корупції» щодо роботи електронної
системи декларування.
«За» проголосували 278 депутатів: «Блок Петра Порошенка» – 113,
«Народний фронт» – 72, «Самопоміч» – 20, Радикальна партія – 19,
«Батьківщина» – 14, «Воля народу» – 13, позафракційних – 27.
Таким чином, уже цього року запрацює електронна система подання та
оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування відповідно до вимог Закону України
«Про запобігання корупції».
Згідно з правками президента України, надання завідомо недостовірних
відомостей у декларації чиновника тягне за собою штраф від 1000 до 2500
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідальність настає у разі, якщо ці відомості відрізняються від
достовірних на суму від 100 до 250 розмірів мінімальної зарплати (Рада
проголосувала останній безвізовий закон – про електронне декларування //
http://espreso.tv/news/2016/03/15/rada_ostanniy_bezvizovyy_zakon_pro_elektron
ne_deklaruvannya. – 2016. – 15.03).
Кабінет Міністрів планує до вересня поточного року подати онлайнпортал електронного уряду «Електронна Україна», який покликаний
забезпечити моніторинг, підтримку, координацію роботи з виконання
завдань і реалізації проектів розвитку сфери інформаційнокомунікаційних технологій та електронного урядування.
Про це йдеться в програмі дій уряду на 2016 рік, опублікованій на
офіційному сайті Кабміну.
Очікується,
що
створення
відповідного
ресурсу
дозволить
систематизувати наявні електронні сервіси, забезпечити підтримку розвитку
нових інформаційних систем, а також підвищити рівень прозорості взаємодії
громадськості, бізнесу та влади щодо розвитку сфери інформаційнокомунікаційних технологій та електронного урядування (Кабмін до вересня
представить портал електронного уряду // http://forbes.net.ua/ua/news/141
2761-kabmin-do-veresnya-predstavit-portal-elektronnogo-uryadu. – 2016. –
15.03).
У лютому запрацював спеціалізований сайт про туберкульоз. Це
перший масштабний вітчизняний проект для фахівців та широкого загалу.
Він передбачає можливість інтерактивного навчання, онлайн спілкування
лікарів-практиків, містить бібліотеку ресурсів та чимало корисної інформації
для пацієнтів та медіа.
Офіційна інформація
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Створили сайт за підтримки USAID у межах проекту «Посилення
контролю за туберкульозом в Україні» спільно з Українським центром
контролю за соціально небезпечними захворюваннями. Лікування та
профілактика туберкульозу, нормативне регулювання та інші питання
стануть в нагоді активістам громадських організацій та фахівцям медичної
галузі. Зареєструвавшись, експерти отримають доступ до колективних знань,
медичних онлайн-консультацій, дискусій та обговоренян клінічних випадків.
Ознайомившись із тренінгами та прослухавши вебінари, фахівці можуть
отримати електронний сертифікат із підтвердженянм рівня знань. У розділі
«Бібліотека» можна дізнатися про останні публікації про це захворювання
українських та закордонних видань. «Популярно про туберкульоз» буде
цікавим для пацієнтів та журналістів. Наразі засновники сайту працюють над
подальшим його удоконаленням (Медики зможуть отримати
електронний
сертифікат
на
сайті
про
туберкульоз
//
http://infomist.ck.ua/36346. – 2016. – 13.03).

10 березня, у приміщенні Українського Дому відбулася презентація
Системи Електронного Документообігу (СЕД). СЕД було розроблено ITспеціалістами Адміністрації Президента України та адаптовано до
використання будь-якими державними інституціями чи органами влади
в державі.
Дмитро Шимків, Заступник Глави Адміністрації Президента
України, секретар Національної ради реформ: «Ми готові передати
розробку для безкоштовного впровадження державним інституціям.
Впровадження системи документообігу – один з важливих кроків на шляху
до переходу на електронне урядування».
Система надає доступ до розвинутої аналітики та звітності, які
дозволяють аналізувати бізнес-процеси та приймати ефективні управлінські
рішення.
Система працює в АПУ вже більше року у форматі пілоту. За цей час у
системі зареєстровано понад 92 тисячі документів та 527 користувачів –
співробітників та інтернів Адміністрації Президента.
Використання СЕД також допомогло:
На 80 % підвищити оперативність опрацювання вхідних документів;
Впровадити швидкий пошук документу за номером, темою або
контекстом;
Впровадити спільну паралельну роботу над одним документом без його
дублювання та паралельного існування різних версій документу;
Забезпечити безпеку та розмежування доступу. Відслідковувати усі
зміни документів та авторів цих змін.
Забезпечити мобільність (Система Електронного Документообігу
готова до передачі органам влади // http://socportal.info/2016/03/09/sistemaelektronnogo-dokumentoobigu-gotova-do-peredachi-organam-vladi.html.
–
2016. – 10.03).
Офіційна інформація
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Багато з сервісів, створених останнім часом, пов’язані з переходом
на електронне урядування. У післямайданний період звичайні українці
відкрили безліч різних проектів, покликаних боротися з корупцією. Зокрема,
багато з них пов’язані з переходом на електронне урядування. А це означає,
що в українців з’явиться можливість стежити за витрачанням державних
коштів, отримувати послуги максимально віддалено від чиновників, самим
долучатися до державних справ і, отже, ефективніше протистояти корупції в
державному управлінні. У той же час, українцям потрібно працювати над
тим, щоб електронні сервіси, розроблені як засіб подолання корупції в
Україні, не стали новим корупційним тягарем.
Система державних закупівель Prozorro (prozorro.gov.ua) – напевно,
найвідоміша реформа українського уряду. Головна її мета – побудувати в
Україні сучасну, ефективну і прозору систему державних закупівель, яка
дасть можливість максимально викорінити корупцію з держзакупівель і,
завдяки переходу на електронний документообіг і повну звітність про всі
державні закупівлі, забезпечити прозорість тендерного процесу. Річний обсяг
держзакупівель в Україні становить близько 250 млрд грн. Всі без винятку
держпідприємства і держоргани для забезпечення своєї діяльності
закуповують товари і послуги. Для цього вони зобов’язані провести тендер за
участю декількох постачальників, які на засадах відкритої конкуренції
запропонують державі вигідну ціну. Але звичайному постачальнику
дізнатися про тендер і отримати запрошення на нього досить складно. До
того ж ціна часто визначається не відкритою конкуренцією, а змовою кількох
людей або компаній. Крім того, через складність і зарегульованість
паперових процедур малий і середній бізнес відмовляється від участі в
держторгах. Система Prozorro покликана змінити ситуацію.
Портал E-data (e-data.gov.ua) – ще одна електронна ініціатива уряду.
Сайт був запущений після прийняття Закону України «Про відкритість
використання публічних коштів», розробленого громадськими експертами.
Це антикорупційний закон, який дозволяє стежити за всіма витратами з
державного та місцевих бюджетів, державних і комунальних підприємств,
інших розпорядників державних коштів в режимі онлайн на спеціально
створеному веб-сайті. Портал E-data почав свою роботу 15 вересня 2015 р.
«Відкритий бюджет» (www.openbudget.in.ua) – це спеціальний портал,
розроблений фахівцями Центру політичних студій та аналітики. Завдяки його
механізму будь-яка державна установа може розробити зручну і зрозумілу
візуалізацію своєї бюджетної інформації. Інфографіки можна скачати 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 або
області. У 2015 році 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
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на сайтах Львівської, Вінницької, Херсонської, Черкаської, Тернопільської та
Івано-Франківської міських рад, Львівської обласної ради та ряду малих міст.
На порталі iGov (igov.org.ua), який розробили громадські активісти та
ІТ-волонтери, зібрані послуги, що надаються державними органами України
громадянам і бізнесу. Частина послуг вже надається через Інтернет, а інша
все ще чекає впровадження в електронній формі. Ідея створення такого
порталу полягає в тому, щоб, перевівши надання всіх послуг в режим онлайн,
підвищити ефективність держапарату і комфорт громадян.
Однак варто підкреслити, що тільки реальні кроки, а не декларування на
папері можуть щось змінити. Існує й інша небезпека: утримувати
електронні сервіси буде надзвичайно важким тягарем для бюджету
України. Поки що вони працюють, оскільки розробляються і підтримуються
за рахунок громадських активістів та іноземних донорів. Але в подальшому
їх передадуть у власність держави, яка повинна буде платити за якісне
функціонування сервісів. А для цього потрібно працювати над тим, щоб
електронні сервіси, розроблені як засіб подолання корупції в Україні, не
стали новим корупційним тягарем (Людмила Сек Електронне урядування
вчить українців боротися з корупцією, але не може стати панацеєю від
неї // http://iqusion.com/ua/blog-kompaniji/item/568-elektronne-uriaduvanniavchyt-ukraintsiv-borotysia-z-koruptsiieiu-ale-ne-mozhe-staty-panatseieiu-vidnei.html. – 2016. – 10.03).

Міністерство закордонних справ України та Український кризовий
медіа-центр презентували новий веб-сайт Постійного представництва
України при ООН під доменним ім’ям www.ukraineun.org.
Метою нового веб-сайту є висвітлення діяльності України як
непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2016–2017 рр.
Завдяки сучасній навігації та зручному інтерфейсу ресурс став більш
функціональним. Нині користувачі з легкістю зможуть знайти інформацію
щодо пріоритетів членства України в Раді Безпеки ООН, заходів у контексті
протидії російській агресії, діяльності України в інших органах ООН та
міжнародних миротворчих місіях. На сайті також публікуватимуться виступи
української делегації та основні документи Ради Безпеки ООН.
У розділі прес-центр розміщуватимуться новини Постійного
представництва разом з фото- та відео-контентом. На новому веб-сайті також
міститимуться посилання на сторінки Постпредставництва у соціальних
мережах.
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко:
«Ми дуже вдячні Українському кризовому медіа-центру за надану
допомогу у створенні нового веб-сайту для нашого представництва з нагоди
початку членства України в Раді Безпеки ООН. Для нас принципово важливо,
аби українська та міжнародна аудиторії чітко розуміли, чим займається
українська делегація у цьому важливому органі. Запрошую журналістів,
дипломатів, фахівців і просто зацікавлених користувачів відстежувати
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останні новини про роботу делегації України в Раді Безпеки та інші події в
ООН».
Член правління Українського кризового медіа-центру Геннадій
Курочка: «Протягом останніх двох років ми плідно співпрацювали з
Представництвом України при ООН. Так, у 2014 р. ми спільно реалізували
потужний проект UN Hundred під час Генеральної асамблеї ООН, і вже у
2015 р. – UN Hundred. Crimea Challenge. Ми вважаємо, що створення нового
сайту представництва є важливим саме сьогодні, коли наша держава має
можливість впливати на глобальні процеси у світі у статусі непостійного
члена Ради Безпеки ООН».
В Україні з’явиться єдиний портал електронного урядування Eпрогрес. На ньому буде зібрана вся інформація про електронне урядування та
інструкції з його впровадження для місцевих самоврядувань (Запрацював
новий веб-сайт Постійного представництва України при ООН //
http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/zapratsyuvav_noviy_vebsayt_po
stiynogo_predstavnitstva_ukraini_pri_oon. – 2016. – 04.03).

4 березня 2016 року – урядовці, громадські діячі, експерти,
журналісти, а також представники міжнародних організацій зібралися у
Києві, щоб обговорити дорожню карту України для розвитку відкритих
даних у країні.
Планувальник маршрутів руху громадського транспорту, карта
злочинності з інформацією про скоєні злочини в кожному регіоні, місті чи
районі, мобільний додаток з довідником надзвичайних ситуацій на Донбасі
та в Криму – це всього лише кілька прикладів корисних послуг, які стали
доступними для громадян завдяки відкриттю урядових даних.
Напередодні Міжнародного дня відкритих даних публічна дискусія була
присвячена розвитку відкритих даних і, таким чином, забезпеченню
прозорості уряду серед ключових зобов’язань в рамках реформування
України. Базуючись на результатах оцінки готовності України до
запровадження відкритих даних, проведеної у 2015 році за підтримки
ПРООН, затверджена урядом 4 лютого 2016 року дорожня карта розвитку
відкритих даних в Україні презентує плани уряду щодо подальшого розвитку
відкритих даних у 2016 році.
Згідно з дорожньою картою Україна зобов’язується виконати 41
завдання в 5 ключових областях розвитку відкритих даних: підвищення
доступності та якості відкритих даних, навчання органів влади публікувати
відкриті дані, посилення ролі відкритих даних у реалізації державної
політики, забезпечення нормативно-правової підтримки, а також розвиток
спроможності громадян використовувати відкриті дані.
Максим Малашкін, заступник міністра регіонального розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України,
підкреслив, що український уряд повністю націлений на відкриття урядових
даних.
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«Розвиток відкритих урядових даних – це не лише підвищення
відкритості, прозорості та ефективності роботи органів влади, а й шлях до
розвитку потужної індустрії». Саме тому дорожня карта сфокусована як на
підвищенні спроможності щодо публікації відкритих даних, так і на розвитку
готовності споживати ці дані».
Зі зростанням інтересу громадськості до відкритості, прозорості та
підзвітності на всіх рівнях українського суспільства ПРООН стала
довгостроковим партнером уряду, сприяючи використанню відкритих
урядових даних на національному рівні.
Янтомас Хімстра, Директор ПРООН в Україні, підкреслив
важливість зусиль уряду з підвищення прозорості та підзвітності в Україні.
«Відкритий уряд – це про людей, про наближення уряду до громадян,
про створення більш прозорої і менш корумпованої структури управління, а
також про подачу даних у більш зручному і доступному форматі».
Уже більше 2-х років ПРООН співпрацює з українськими
партнерськими організаціями щодо відкриття урядових даних в рамках
національної програми реформ України, щодо підвищення інформованості
всіх зацікавлених сторін про переваги відкритих даних, щодо посилення
політичної волі в області відкриття урядових даних , а також щодо зміцнення
громадської і державної підтримки розвитку сприятливого законодавства про
відкриті дані.
Підтримка ПРООН в області відкритих даних розпочалася з невеликої
пілотної ініціативи щодо відкриття муніципальних бюджетів. Згодом вона
виросла у національну ініціативу заохочення державних органів розкривати
публічну інформацію у форматі відкритих даних. Цей процес привів до
прийняття законодавства щодо відкритих даних і затвердження Кабінетом
Міністрів постанови щодо відкриття 331 державних наборів даних для
громадян.
На сьогоднішній день 252 наборів даних уже доступні на порталі
відкритих даних, який адмініструється Державним агентством з питань
електронного урядування України. Водночас один з найбільш передових
порталів даних у сусідній Молдові містить 787 наборів даних, а Сполучене
Королівство, всесвітньо визнаний лідер в області відкритих даних, пропонує
понад 23 000 наборів даних у вільному доступі.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
України, Олександр Риженко:
«Відкриті дані – це потужне джерело конкурентної переваги для країни
у сучасному світі, адже відкриття даних виводить органи влади на новий
рівень прозорості, відкритості та ефективності роботи, створює умови для
розвитку інноваційного бізнесу та якісних соціальних сервісів для громадян».
Затвердження дорожньої карти, яка була презентована у ході заходу,
стало ще одним кроком уряду вперед до встановлення необхідних правових і
нормативних передумов для розвитку відкритих даних. Тепер ключовим
завданням для всіх зацікавлених сторін є забезпечення ефективного
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застосування законодавства. З цією метою державні установи повинні бути
проінструктовані щодо опублікування своїх даних. Водночас громадські
діячі, журналісти даних і фахівці у сфері ІТ повинні бути мотивованими
якнайкраще використовувати урядові дані та розробляти соціально значущі
програми й інструменти на основі відкритих даних.
У ході обговорення Андрій Газін, журналіст даних з texty.org.ua,
продемонстрував успішні приклади візуалізації даних і підкреслив
зростаючий попит на різні види даних, що стосуються охорони здоров’я,
стану навколишнього середовища, економічних, соціальних і кримінальних
питань. «Вкрай важливо, аби всі ці дані були доступні у структурованих
форматах та на найменшому рівні агрегації. Тоді їх буде цікаво аналізувати
та візуалізувати».
У той час як відкриті дані стають важливим інструментом прозорості,
Україна має ще довгий шлях попереду, але також і унікальну можливість для
реформування країни.
Захід проходив у рамках проекту ПРООН «Демократизація, права
людини і розвиток громадянського суспільства» за фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ Данії (Україна розробила дорожню карту
розвитку відкритих даних на 2016 рік // http://e.gov.ua/content/ukrayinarozrobyla-dorozhnyu-kartu-rozvytku-vidkrytyh-danyh-na-2016-rik. – 2016. –
04.03).

4 березня 2016 року у Національній академії державного управління
при Президентові України відбулась робоча зустріч президента академії
Юрія Ковбасюка з представниками IREX – регіональним директором
Програми IREX Матеєм Новаком, директором програм IREX Мехрі
Карягдиєвою, директором Офісу IREX в Україні Катериною Вогт.
У робочій зустрічі взяли участь директор Інституту підвищення
кваліфікації керівних кадрів Андрій Семенченко і співробітники
Національної академії.
Метою робочої зустрічі стало обговорення можливостей участі
Національної академії в антикорупційному компоненті Програмі IREX у
частині електронного врядування.
Сторони обговорили можливість співпраці у декількох напрямах:
науково-експертному супроводженні процесів впровадження електронного
урядування в Україні, розробці методичних матеріалів, обміні досвідом та
навчальними програмами з тематики новітніх електронних технологій, а
також залученні органів державної влади та громадськості до навчальних
проектів у сфері електронних послуг.
Юрій Ковбасюк, розповідаючи про досвід участі Національної академії
у міжнародних проектах, які наразі реалізовуються у виші, наголосив на
лідерських можливостях академії у реалізації фундаментального компоненту
будь-яких проектів – підготовки фахівців, адже Національна академія як
головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки,
Офіційна інформація
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перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування, є лідером у підготовці фахівців за
спеціальністю «Електронне урядування».
Андрій Семенченко розповів американським партнерам про успішну
співпрацю Національної академії та партнерів зі Швейцарської Конфедерації
у Проекті «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі
громади» (EGAP), який вже майже рік реалізовується в Україні і, зокрема,
академією.
За результатами зустрічі сторони висловили зацікавленість у
налагодженні співробітництва Національної академії і Програми IREX у
реалізації ініціативи eGovernance в Україні (Програма IREX (Сполучені
Штати Америки) та Національна академія домовились співпрацювати у
впровадженні
електронного
урядування
в
Україні
//
http://www.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=osn&filtername=&page=2&tipn=Ne
ws&newsid=467&typeview=&PageNumber=1. – 2016. – 04.03).
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Регіональні ініціативи
Актуальність створення інструментів розбудови електронної
демократії в Україні обговорювали на круглому столі, який пройшов у
SPACE HUB. Це перший офіційний захід програми EGAP у
Дніпропетровську.
До діалогу про відкритість влади та розбудову електронної демократії
запросили громадські організації, активістів та жителі міста. Серед основних
питань – розвитку відкритих даних в Україні, створення інструментів
електронної демократії, можливість впливу на зміни силами мешканців міста
та завдання і плани проекту EGAP Dnipro.
Йорданка Томкова, експерт проекту Швейцарського бюро
співробітництва «Електронне урядування для підзвітності влади та
участі громади» (EGAP):
«Сутність електронної демократії має дуже багато складників та
елементів. Це великий механізм, яких поєднує владу, громадян, бізнес та нові
технологї у єдине, прозоре та відкрите інформаційне поле. Це не просто
інструмент взаємодії, це інструмент зміни суспільства і рівня життя в
цілому».
Президент Фонду «Східна Європа» Віктор Лях:
Електронна демократія – це певна перебудова стандартів у суспільній
взаємодії і це має бути перш за все ініціатива від людей, яка буде повністю
підтримана Проектом EGAP і також органами влади. «Ми завжди
підтримували такі ініціативи та будемо продовжувати роботу у напрямку
електронної демократії в Україні. Зараз ми активно працюємо у чотирьох
регіонах і націлені на реальні інструменти, які будуть створювати команди на
хакатонах у Дніпропетровську, Одесі, Волині та Вінниці».
Координатор програми EGAP у Дніпропетровську В’ячеслав
Маякін:
«Проект EGAP Dnipro перш за все побудований на масштабному
аналітичному дослідженні існуючих інструментів взаємодії та реальних
потреб громадян. Найближчі місяці буде проведено серію лекцій, воркшопів
та зустрічей для ознайомлення з темою електронної демократії усіх
зацікавлених сторін. Після підведення підсумків дослідження буде
оприлюднено результати та сформовано конкретні завдання на хакатони,
де команди іт-фахівців будуть розробляти інструменти, які зможуть
вирішувати ті чи інші проблеми взаємодії та підзвітності влади,
розкривати потенціал відкритих даних державних реєстрів, надавати
необхідну інформацію громадянам, тощо. Тож ми закликаємо громадян,
активістів представників громадських організацій та бізнесу не стояти
осторонь та долучатися до процесу дослідження на нашій сторінці
www.facebook.com/EGAP.Dnipro» (У Дніпропетровську розвиватимуть
Регіональні ініціативи
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електронну демократію // http://www.gorod.dp.ua/news/115136. – 2016. –
15.03).

В Харківській області стартує інноваційний проект «Розумні міста
та електронне урядування». Наприкінці березня цього року в містах Чугуїв
та Мерефа буде дано старт новому напряму спільного проекту
Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду. Фаза ІІІ» – проекту «Розумні міста та
електронне урядування».
У рамках реалізації проекту передбачається підтримка розвитку
«розумних міст» та «електронного урядування» за такими напрямами:
- надання послуг за принципами електронного урядування: муніципальні
проекти для сприяння надання державних та муніципальних послуг для всіх
зацікавлених сторін;
- прозорість та підзвітність в місцевих державних організаціях
(закладах) для поліпшення їх функціональності та підзвітності.
Заступник голови обласної державної адміністрації Юлія
Світлична:
«Обласна державна адміністрація проводить системну роботу щодо
розширення співробітництва з міжнародними організаціями-донорами та
залучення міжнародної технічної допомоги до нашого регіону. Завдяки
спільному проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду» на території області вже було імплементовано чи знаходяться на
стадії реалізації більше 70 мікропроектів у різних територіальних громадах.
А початок нового компоненту цього проекту сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності Харківщини та слугуватиме надійним базисом для
подальшого розвитку інновацій у сфері надання адміністративних послуг та
розвитку електронного врядування» (На Харківщині стартує інноваційний
проект
«Розумні
міста
та
електронне
урядування»
//
http://kh.depo.ua/ukr/kh/na-harkivshchini-startue-innovatsiyniy-proektrozumni-mista-15032016083500. – 2016. – 15.03).
З осені минулого року володимирчани (м. Володимир-Волинський)
можуть висловлювати свої побажання, претензії та пропозиції за
допомогою електронних петицій.
Ірина Ліщук, директор Центру надання адміністративних послуг у
Володимирі-Волинському:
Єдину систему місцевих петицій створено в рамках програми
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP),
що фінансується Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом
Східна Європа, Фондом InnovaBridge у партнерстві з Державним агентством
з питань електронного врядування. Мета створення системи – допомогти
органам місцевого самоврядування, надавши їм готове технічне рішення та
Регіональні ініціативи
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пакет проектів місцевих нормативно-правових актів для забезпечення
виконання норм Закону України щодо електронної петиції.
«В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено
прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу
електронної пошти. На нашому веб-сайті (http://e-dem.in.ua) обов’язково
зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної
кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію. За весь час
існування програми володимирчани подали кілька десятків петицій.
Найбільше городян хвилюють питання благоустрою, руху транспорту та
екології.
Є серед них петиції про позачерговий перетин кордону для учасників
бойових дій, заміна теперішнього освітлення вулиць на те, що було колись,
створення відкритого електронного майданчика закупівель з бюджету міста,
створення фотозони «Я люблю Володимир» в одному з парків міста. До речі,
ці та ще кілька цікавих петицій не набрали необхідної кількості голосів.
Маємо й такі, які володимирчани підтримали. Зокрема це петиції про
заборону салютів та феєрверків на Новий рік (хоча, навіть розпорядження
міського голови не зупинило бажаючих запустити феєрверк у себе на обійсті
та біля ялинки в центрі міста), про освітлення пішоходних переходів,
повернення Володимиру-Волинському його історичну назву Володимир. До
речі, на всі петиції, які підтримали володимирчани, представники міської
влади дали вичерпні відповіді,які можна прочитати на тому ж сайті.
Чи не найбільше турбує містян питання транспортного забезпечення.
Люди просять також встановити графіки руху маршрутних транспортних
засобів на всіх зупинках міста. Найсвіжіша петиція, яку підготували
володимирчани це петиція про створення вулиці (скверу) імені Кузьми
Скрябіна (Андрія Кузьменка) (Електронні петиції: що турбує
володимирчан?
//
http://volodymyrmedia.com.ua/2016/03/10/elektronnipetytsiyi-shho-turbuye-volodymyrchan. – 2016. – 10.03).

Що таке програма EGAP, яке ставлення українців та волинян до
інструментів е-урядування та е-демократії, чому місто Луцьк бере участь
у подібних проектах та які завдання заплановано реалізувати у
Волинській області в рамках програми EGAP розповіли експерти під час
прес-конференції на тему: «Використання та розвиток інструментів
електронного урядування та електронної демократії на регіональному
рівні». Захід відбувся у рамках програми «Електронне урядування задля
підзвітності влади та участі громади» (EGAP).
Представниця країни, яка фінансує цей проект, експерт проекту
Швейцарського бюро співробітництва «Електронне урядування для
підзвітності влади та участі суспільства» (EGAP), Йорданка Томкова
розповіла, що «... проект спрямований на налагодження комунікації між
владою та громадськістю за допомогою використання інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) у цьому процесі. Проект реалізується в
Регіональні ініціативи
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чотирьох областях України: Волинській, Дніпропетровській, Одеській та
Вінницькій. Метою програми EGAP є забезпечення кращого доступу
громадян до адміністративних послуг, зменшення корупційних ризиків та
підвищення рівня довіри до органів влади через використання ІКТ».
Перший заступник Луцького міського голови Тарас Яковлев
розповів під час заходу, що у Луцьку давно реалізовуються проекти
«Відкрите місто» та «Єдина система місцевих петицій», які дають
можливість обговорити важливі для громадськості проблеми і при цьому
зняти суспільну напругу.
Виконавчий директор Асоціації відкритих міст, голова ЛМГО
«Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу» Михайло
Наход:
«В рамках проекту EGAP було проведено два соціологічних опитування.
Перше проводилось в лютому 2015 року, друге – в грудні 2015 року. За
результатами дослідження 14 % дорослих українців розуміють значення
терміну «електронне урядування», 79 % – ніколи не чули терміну
«електронна демократія», 41 % – частково розуміють значення цього
терміну. Крім того, було визначено, що 64 % українців і 56 % волинян
дорослого населення хоча б інколи особисто користувалися Інтернетом.
Також з’ясувалося, що 60 % опитаних, незалежно від досвіду користування
Інтернетом, довіряють електронній формі взаємодії з органами влади».
Голова ВОГО «Фонд місцевого розвитку» Петро Верзун:
«Метою проекту є підвищення рівня громадянської участі та впливу на
формування політики шляхом використання нових інструментів
електронного врядування та електронної демократії на регіональному рівні.
Цільовими групами проекту є місцеві громади, представники органів
публічної влади, громадські організації, працівники Центрів надання
адміністративних послуг, вразливі групи населення, IT-компанії та ITфрілансери, ЗМІ» («Електронна демократія» у Луцьку? Ні, не чули //
http://slovovolyni.com/ukr/volyn/46743. – 2016. – 09.03).
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Експертний погляд
Яника Мерило, директор з інновацій Львівської міської ради:
Електронне урядування. Глобально – це можливість отримувати все, що
потрібно від держави, через інтернет. Мені легко це пояснити на прикладі
Естонії, де урядування вже працює. Я заходжу в «кабінет мешканця» і можу
там зробити те, що потрібно: замовити будь-яку довідку, підписати
документи тощо. Все роблю з дому й не пам’ятаю, коли востаннє бачила
чиновника. Вони мені не потрібні, і я їм не потрібна. Усе займає мінімум
часу, й усі електронні документи чинні в усіх державних органах.
Фактично в Естонії все можна зробити через електронне урядування. Я
народжую дитину, й одразу в пологовому будинку мені як матері
нараховують пільги. Зрозуміло, що це моя дитина, навіщо мені кудись
ходити, доводити це, показувати якісь папірці? Теж саме щодо довідки про
несудимість. Я перепрошую, але я такі дурні речі не доводжу. Чому я маю
стояти у черзі, щоб взяти в держави довідку, щоб далі показати її державі.
Мені вона не потрібна. Якщо це треба державі, то нехай просто подивиться у
своїй базі.
Через карточку громадянина Естонії я можу навіть проголосувати на
виборах до парламенту, європарламенту, на місцевих – на усіх, окрім
президентських. Вважається, що президент – символ держави, і якщо ви –
громадянин цієї держави, то, будь ласка, витратіть ці півгодини раз на 5
років, прийдіть і проголосуйте.
Люди безпосередньо спілкуються з державою раз-півтора на рік.
Наприклад, коли треба отримати новий паспорт. Але як часто таке
відбувається? Ну, раз на 5-10 років. Це – ідеальна держава, з якою мені не
треба спілкуватись. Я, наприклад, навіть не пам’ятаю імен деяких міністрів
Естонії. Мені ця інформація не потрібна. Натомість в Україні я знаю навіть
усіх заступників.
Наскільки швидко населення звикло до електронного урядування і,
зокрема, чи не виникало проблем у старшого покоління?
Усе доволі просто. Пенсіонерам почали, наприклад, виписувати ліки та
поновлювати їх автоматично щомісяця за потреби на електронну картку. І
вони зрозуміли, що це зручніше, ніж їхати кудись, довго стояти в черзі.
Спершу вони, звісно, просили пояснення і допомоги у дітей та внуків, а потім
навчилися робити все самі. Треба також зазначити, що в нас були масові
курси, на яких більше як 100 тисяч людей навчали користуватися інтернетом.
А це – 10 % населення. Багато навчань проводили банки й телекоми. Вони
розуміли: якщо люди користуватимуться електронними послугами, їм
потрібен інтернет. Якщо потрібен інтернет, це означатиме, що людина буде
чиїмось клієнтом. Саме тому в Україні, наприклад, «Приватбанк» активно
підтримує багато ініціатив з електронного урядування.
Експертний погляд
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Ви вже трохи більше ніж рік співпрацюєте з Львівської міською радою.
Чим спокусили Вас Львів та Андрій Садовий, що Ви погодилися тут
працювати?
Ну, як не зацікавитися, якщо міський голова каже, що його мета – 100 %
електронне врядування, і робіть, що потрібно. У такому тоні відбулася наша
перша зустріч. Тоді ми визначили, що працюємо над тим, щоб перевести всі
процеси в електронну площину, відкрити максимальну кількість інформації,
зробити інструменти, які дозволять почути мешканців. Найважливіше – це
хотіти і мати повноваження для їхньої реалізації.
Адже сьогодні немає державної політики щодо електронного
врядування. Є ініціативи робити все прозоро, є електронний бюджет, на який
хтось переходить, а хтось – ні. Але дуже складно показувати результати,
коли немає бажання конкретних чиновників на місцях. Я не можу працювати,
коли не хочуть змін, або якщо 2/3 часу я маю боротися за те, щоб мені
дозволили щось зробити. Якщо міський голова не хоче візуалізувати бюджет,
я не можу його примусити. Адже жоден закон до цього не змушує. Тому у
Львові бажання і відсутність обмежень були вирішальними.
За рік ми пропілотували перший у країні банк-ID. Уже сьогодні
львів’яни можуть отримати через інтернет приблизно 40 послуг. Наприклад,
це довідки про несудимість, про доходи, про стан сім’ї, рішення міської ради
тощо. Далі – ми створили карточку мешканця, і Київ визнав, що вона навіть
крутіша, ніж у них. У нас технологія крутіша. У Львові можна з цією
карткою поставити цифровий підпис на документ й отримати доступ до
послуг. У Києві вона по-суті працює тільки в транспорті. Тому зараз Київ
переробляє свої картки на такі, як у Львові.
Нині передусім ми видаємо карточки львів’янина учасникам АТО. Далі
будемо видавати всім.
Місто може робити все, що в його повноваженнях. Звісно, місцеві
органи влади не мають певних повноважень, які має, наприклад, МВС. Ми не
можемо видати паспорт. Насправді багато різних послуг залежать від
міністерств. Важливо, щоб мешканці теж розуміли це. Нас також обмежує
той факт, що в Україні немає з’єднаних реєстрів. Навіть якщо є реєстр
мешканців, він не перетинається з реєстром довідок про несудимість. У нас
немає закону, який би дозволив такий обмін персональними даними. З
державними органами, які хочуть налагодити контакт, ми знаходимо
можливості співпраці. Але якщо вони не хочуть співпрацювати, ми не
можемо змусити їх.
Великою перешкодою для нас також є те, що наразі немає закону про
електронний підпис. Ми вже видаємо картки мешканця з електронними
підписами, але закону ще немає.
Пріоритети роботи у Львові цього року. Передусім це – електронний
квиток у транспорті. Сподіваємося, через два-три місяці будуть уже пілотні
маршрути, на яких можна буде їздити з електронним квитком. Першим буде
електротранспорт.
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Але це не все. Зараз у Львові через інтернет можна отримати 40 послуг.
Наша мета – 100 послуг. Наприклад, дозвіл на реконструкцію будинку чи
квартири, перебудову, встановлення МАФу, дозвіл на рекламу, поміняти
місце проживання, отримати субсидії тощо.
На черзі також електронна медицина. Наприклад, у мене, як і в кожного
естонця, є електронна історія хвороби. Я можу побачити детально, що й коли
мені виписували, які ліки я купила, які аналізи і коли саме робила, яких
лікарів відвідувала. Все є в єдиній системі, і мою історію може побачити
кожен лікар, якому я дам код доступу. Це зовсім не так, як в Україні, коли
пацієнт має в поліклініці картку, яку не може нікуди брати, і навіть страшно
подумати, якщо вона загубиться. Це ж абсурд. Так неможливо надавати
якісно послуги. Завдяки електронним карткам можна більш якісно ставити
діагнози.
Розуміємо, що дуже важливо пілотувати інновації, але поки більшість
людей не буде ними користуватися, це не матиме ефекту. Адже інновація –
не самоціль. Мета – щоб вона спростила життя (Мирослава Іваник «Ідеальна
держава – та, з якою не треба спілкуватися», – Яніка Мерило //
http://www.gazeta.lviv.ua/economic/2016/03/09/54075. – 2016. – 09.03).

П’ятого березня у світі відзначається «день відкритих даних».
Звучить прісно, й не одразу зрозуміло, про що це. Однак ідеться про речі
цілком практичні – наприклад, роботу громадського транспорту чи
можливість орендувати державні площі, ідеться також про прозорість
влади і корупцію в ній. Все те, за чим в Україні здебільшого потрібно
писати листи «у довгу скриньку», в державах ЄС, США і Канаді можна
отримати за кілька хвилин кліком мишки.
Доступні суспільству дані держорганів – це прозорість, контроль, але це
ще і пожива для аналізу. І на цьому аналізі у світі народжуються комерційні
проекти і приносять прибуток. Експерти кажуть: у Європі відкриті дані вже
стали джерелом економічного зростання: за прогнозами, до 2012 року 2 %
ВВП держави Євросоюзу отримають від стартапів, заснованих на публічних
даних.
Директор представництва Програми розвитку ООН в Україні
Янтомас Хімстра:
Державний сайт data.gov.ua, створений для розміщення публічної
інформації, поповнюється щодня: на момент підготовки цього матеріалу на
ньому було розміщено 269 наборів даних – тобто 269 тек із різноманітною
інформацією від державних органів (а якщо Ви клікнете на нього зараз –
можливо, уже більше). Для порівняння, у Великобританії в публічному
доступі є 20 тисяч наборів даних, у Канаді – 210 тисяч.
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Категорії інформації на порталі відкритих даних data.gov.ua

Голова Держагентства з електронного урядування Олександр
Риженко:
«Відкрити всі дані швидко – досить важко і затратно. Досвід інших країн
демонструє, що на першому етапі органи влади сфокусувались на відкритті
певних першочергових наборів, на які є суспільний запит – від громадян і
бізнесу. Наприклад, інформація про авіа- чи залізничні перевезення – ці дані
можуть відкриватись державою швидше».
Скажімо, Мінінфрастуктури за соціологічним та фейсбук-опитуванням
з’ясувало, які дані від нього люди найнагальніше хочуть бачити. Виявилось –
найбільш цікава оренда державного нерухомого майна. Цей реєстр уже
з’явився у вільному доступі.
Але саме інформацію, яка може містити цікавий фактаж, найважче
відриває від серця державний сектор.
Радник міністра інфраструктури України Олексій Соболев:
«Для широкого загалу був цікавий пасажирообіг залізниці. Не знаю,
коли цей набір вийде на широкий загал, тому що «Укрзалізниця» стикнулась
із проблемою державної безпеки, бо це дуже великі дані, якісь дані
стосуються зони АТО, і вони не можуть зараз розподілити ці дані, тому в
звичайному бюрократичному стилі сказали «закрити все». Але ми з ними
працюємо. Експертів більше цікавили вантажні перевезення – вантажні в
тому ж стані».
Експертний погляд
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Видання Texty.org працює в секторі так званої «журналістики даних».
Для них відкритість інформації держорганів – це джерело для аналізу, який
може показати найрізноманітніші речі – корупцію, неефективність, зв’язок
певних проблем із політикою в якійсь сфері.
Журналіст Texty.org Андрій Газін:
«Кілька місяців тому ми вирішили з’ясувати, скільки в Києві покинутих
і аварійних будинків. І перші пару тижнів, чи навіть більше, ми витратили
навіть не на пошук даних, а на пошук розпорядника даних. Ми зверталися до
головного архітектора, до відділу благоустрою, але вони сказали, що не
збирають такі дані».
Журналістам довелося надсилати запити до районних рад, а ті
пересилали їх до кожного ЖЕКу.
«Ми закінчили збір даних пару тижнів тому, хоча почали збір ще восени,
і до якості даних є великі питання, бо ми знаємо багато випадків, коли ми
точно впевнені, що це будинок аварійний або покинутий, але в даних це не
відображено».
Дані, якими володіє держава, хоч і поступово, все ж стають більш
відкритими. Але їх недостатньо просто викинути в публічний простір. Щоб
бути корисними суспільству, щоб з ними можна було працювати, вони
повинні відповідати певним вимогам – в першу чергу, бути у такому форматі,
щоб їх можна було обробити автоматично. Жодних сканів і pdf-ів.
Кабмін минулого року ухвалив постанову з переліком усіх даних, які
мають бути відкриті для загалу. Саме вони поступово і поповнюють портал
data.gov.ua. Але…
«Частина даних виявляється не тим, чим має бути». Найцікавіші набори
даних на порталі досі не з’явилися, а назви категорій з урядової постанови не
завжди відповідають тому, що потім публікується (Тетяна Якубович На
відкритих державою даних у ЄС роблять бізнес – директор ПРООН в
Україні // http://www.radiosvoboda.org/content/article/27590109.html. – 2016. –
05.03).
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Блоги та соціальні мережі
Яника Мерило, ICT Competence Center, UVCA:
Два года назад я выступала в и говорила об основах электронного
правительства. Год назад я на писала тезисно о том, что надо сделать, чтобы
дойти до 100 % электронного общества. До отмены дурных справок, очередей
и мелкой коррупции. Два года спустя мы, хотя и пилотировали многое, но
государство, за исключением пару министерств и городов, не сделало
ничего, чтобы узаконить электронные услуги и реально упростить
жизнь. В понедельник, в первый раз после Майдана, иду на мирную акцию
протеста к против пассивности и пустого правительства и Рады в сфере
электронного правительства.
Если сказать упрощенно – 100 % электронное правительство это
максимальная минимизация бюрократии и коррупции. В Эстонии гражданин
в год общается в среднем примерно 2 раза (!). Декларация о доходах (через
интернет можно заполненную декларацию подать за 3 минуты) и может
рецепт, или ...мне даже трудно придумать что. Уже десятилетие не
существует дурных, гражданам не нужных справок, как справка о
несудимости, о состоянии семьи и т.д. Я же знаю или я судимая, или нет и за
кем я замужем, а если государство хочет знать – пускай посмотрит у себя в
базе данных, зачем свою информацию у меня спрашивать. Есть даже закон
«только раз», то есть государство не имеет права запрашивать информацию,
которую уже знает, а должно обеспечить саму возможность запросить у
другого.
С прошлого лета мы сделали очень много. Мы пилотировали во Львове
(возможность получить через нужную услугу или справку), (такая же
возможность через мобильный телефон), провели первый в истории 100 %
электронный подсчет протоколов на втором туре выборов мэра Львова,
запустили с самой широкой функциональностью.
Но, тут есть но, и теперь мы приходим к причине, почему мы кроме
пилотирования всего крутого собираемся в понедельник, 14 марта в 11.00
под. Это здорово, если некоторые города или запускают электронные
инновации, но без соответственного законодательства многое не работает.
Пример 1. и не являются по закону возможностью идентифицировать
человека. Это значит, что данный инструмент для идентификации отлично,
но там где закон говорит об обязательной идентификации, эти способы не
разрешены. Министерство Юстиции подал законопроект 2544а в прошлом
августе, но он прошѐл только , не говоря о первом слушании.
Пример 2. Сегодня выдаѐт Миграционная служба очень даже
продвинутые решения гражданина Украины. Но не принят закон, который
разрешает вносить на карточку цифровую подпись, хотя карточки выдаются
уже несколько месяцев.
Блоги та соціальні мережі
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Пример 3. Не существует стратегии цифрового общества. Действие
прошлого закона закончилось в прошлом году, новый даже не подан.
Пример 4. Нет закона, который обеспечил бы соединение межу собой , и
этим создал бы возможность не спрашивать дурные справки, а одному
посмотреть нужную информацию у другого.
И еще . Но вкратце – кроме крутых исключений и пилотов некоторых
городов и министерств, ничего не изменилось на государственном и
законодательном поле, и можно еще раз спокойно прочитать из давностью
почти год, или посмотреть видео с верховной Рады давностью 2 года
(Мирный
дым
электронных
шин
//
http://ua.censor.net.ua/blogs/2044/mirnyyi_dym_elektronnyh_shin_zavtra.
–
2016. – 13.03).

Janika Merilo:
Е-тормоз и е-прогресс. На этой неделе не умею выбрать одного
тормоза электронного правительства – выберу 2.
Е-тормоз – Руководитель ДФС Украины Роман Насиров и Верховная
Рада Украины
Е-прогресс – Президент Украины
Е-тормоз – Руководитель ДФС Роман Насиров и Укрзалізниця
Примерно летом прошлого года мы с замминистром инфраструктуры
Volodymyr Omelyan и Egor Єгор Стефанович предложили программу
мониторинга и аналитики портов Е-Порт. Система позволила бы на много
подробней мониторить передвижение грузов, получать решения, проводит
прозрачную оплату и уменьшить коррупционную составляющею в этом
направлении. Хотели стартовать с Октябрьского порта (Николаевская
область). Пока проект тормозят две левых клетки – Укрзалізниця и ДФС, хотя
Мин Инфраструктуры и команда давно в готовности.
Е-тормоз – Верховная Рада
Я конечно понимаю, что сегодня у нас политический кризис, но он же не
с августа. Мы можем пилотировать инновацию, но ее надо и узаконить. В
августе прошлого года предложили законопроект О довирчих послугах,
который создал бы европейские рамки для идентификации для получения
электронных услуг (ЕЦП, МобилИ, БанкИД). Только ИТ-комитет рассмотрел
его Александр Данченко и Roman Semenukha, спасибо. Комитеты даже не
затруднились рассмотреть проект, который крайнее важный для электронного
правительства, не то что бы вынести на обсуждения и первое голосование.
Законопроект об ЕЦП на ИД-карточке – нет вротого чтения, хотя ИДкарточки уже выдаются.
Стратегия развития электронного правительства? Нет.
Закон
об
интероперабоельности
(возможность
соединить
государственные базы данных что бы отменять дурные справки) – нет. ИТД.
Е-прогресс недели – Президент Украины Петро Порошенко
Блоги та соціальні мережі
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Мое уважение за вето на закон про электронные декларации и за новый
законопроект (хотя и, кгм, законопроект поддержанный БПП). Нет не одной
причины, кроме коррупционной, чиновниками НЕ подавать декларации с
этого
года
и
НЕ
отвечать
за
декларированные
расходы
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 13.03).

Олексій Лішневський:
«Бесплатный документооборот» – это жесть!
Интересно, кто поведется на этот развод?!
Когда, я прочитал эту новость, то мне стало смешно и грустно
одновременно. Смешно от тех глупостей, которые там написаны, а грустно от
того, что мы с Вами наблюдаем прямое и неприкрытое (скрытое лишь для
полных профанов) лоббирование вместе с профанацией.
Вопрос 1 (не профессиональный). Коллеги, ответьте мне – как может
быть бесплатным документооборот на Microsoft SharePoint? Который, в
свою очередь, нормально не работает без MS Exchange, MS SQL Server (не
стандартный, а enterprise) и, конечно же Windows Server (это минимум). Все
это связано с большим количеством CAL, которых нужно по количеству
пользователей. Я не сильно понял на что там оформлены авторские права,
похоже на конфигурацию шарика и допиленные модули, но это все не поедет
без покупки огромного количества лицензий MS. Это все равно, что Вам дать
руль и сказать – езжайте (а колеса, двигатель, бензин?).
По самым простым прикидкам стоимость лицензий даже для небольшой
организации выльется под 100 тысяч долларов!?! А ведь мы еще не перешли к
работе системы. Интересно, кто-то думает, что он сам сможет развернуть эту
«бесплатную» систему?! Конечно же нет!!! Работы по разворачиванию и
внедрению этой системы очень сложны и затратные (это все равно, что Вам
все же дать руль, двигатель, колеса и сказать – собирайте). По слухам, в АПУ
она крутиться на десятке серверов! и это для 500 пользователей и 500 тыс.
доков, Карл! (все уже прикупили десяток серверов и инфраструктуру под них
для «бесплатного» решения на первом этапе?)
Кроме того, какой орган власти у нас сегодня обладает необходимой
инфраструктурой для такого разворачивания решения от Microsoft?
Думаю, крайне мало, а те, кто имеет инфраструктуру – имеют качественные
системы документооборота. Речь идет о правильно развернутой доменной
структуре и т.п. Надеюсь, Вы это все складываете в уме, когда прикидываете
затраты на «бесплатную» систему?
Я вполне допускаю, что первый год офис Майкрософт может не трогать
те «умные» организации, которые поведутся на «бесплатный» софт. Но, мы
же понимаем, что это все надо будет рано или поздно легализировать. Кстати,
интересно, как такое беспардонное навязывание «бесплатного» решения
повлияет на список 301, с которым у Украины большие проблемы…
Вопрос 2 (профессиональный). Эксперты, ответьте мне на вопрос – а
предназначен ли SharePoint для СЕДО? Думаю, для тех кто в теме, ответ
Блоги та соціальні мережі
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очевиден. Если же не очевиден, то прошу обратиться к уважаемому всем
Forrester и посмотреть что творится в мире на рынке СЕДО, есть ли решения
на шарике и как они котируются. Да, пару есть, но «нерешений». Лично я с
уважением отношусь к продукту SharePoint, но СЕДО – это не его
(https://www.facebook.com/alexey.lishnevskiy?fref=nf. – 2015. – 09.03).

Janika Merilo:
«Е-тормоз» (тормоз развития е-правительства) недели – МВД.
Да, ИД-карточки это будет круто (когда будет закон и карточка станет из
пластикового паспорта инструментом для доступа к услугам), НО сейчас
прогрессу мешает МВД.
1. Не хочет сотрудничать с городами по упрощению предоставления
услуг
2. Ищет пути как тормозить передачу реестров жителей по закону 888VIII
1. Предоставление услуг.
Конечно, я сторонник того, чтобы максимальное количество услуг
можно было бы получить электронными. Но понятно, что остаются
некоторые услуги, которые требуют хотя бы раз показаться (получение
нового паспорта, регистрация машины и т.д.).
МВД создает свои сервисные центры. Это для меня вообще не совсем
понятно, так как некоторые функции (по коалиционному договору) должны
были вообще передать местным самоуправлениям, а некоторые можно
ЦНАПам. Я не считаю правильным плодить как можно больше разных
центров обслуживания граждан, а создать реально с широкими
полномочиями и со всеми функциями Единое Окно, как и города сегодня
хотят (в т.ч. и Львов, и Одесса, и Харьков и т.д.).
Коалиционный договор:
VII. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Протягом І півріччя 2015 року:
2.4.1. Делегувати органам місцевого самоврядування відповідного рівня
повноваження з надання базових адміністративних послуг (зокрема,
реєстрація місця проживання, видача паспортних документів, державна
реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців, об’єднань громадян,
реєстрація актів цивільного стану, речових прав, вирішення земельних
питань, реєстрація автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія);
Так вот, МВД не только не передает функции «нет законодательной
основы», но и не хочет сотрудничать с ЦНАПами. Например, чтобы, как
минимум, ЦНАП принимал документы и сам передавал бы их МРЭО или
миграционке, что бы не в разные места бегать. Нет, не будем. Почему? На
основе чего? Запрещает что? Ну вот просто нет, и все.
А если у городах были бы полномочия, мы быстро создали бы
электронные услуги, очереди, функциональное Единое Окно ЦНАПа.
2. Реестр жителей.
Блоги та соціальні мережі
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По новому закону 888-VIII реестр жителей должны создавать города.
НО, как всегда, план нормальный, но появился абсурд.
Передали полномочия создавать базы и откуда-то появилось число .....4
апреля.
Т.е. МВД не сделало электронные реестры за все эти годы (хотя я
несколько раз предлагала – есть доноры для создания реестров), а теперь
города за миг должны создать.
Хорошо, создадим, есть уже и план.
Но начинается опять игра – нет, мы передумали, может и не отдадим,
может дадим вам интерфейс, через который вы нам можете вносить данные.
Не пойдет. Сами не сделали и теперь регулируете других. В идеале, конечно,
был бы интерфейс и шина и т.д., но ее нет.
Государство, как всегда, приняло полумеры.
Отдаем на города формирование реестров, но не говорим по каким
стандартам. Вот каждый придумывайте сами.
Не говорим, что в этом реестре может и должно быть, какие данные –
придумывайте сами.
Какие данные передадим – получите увидите – мы вам вечером
(наверное)? картотеку, а вы с утра работайте с ней. Заранее ничего не скажем.
И или вообще передадим тоже еще не знаем.
Как реестры потом состыковать – не знаем, подумаем.
Обещали децентрализацию и дерегуляцию. (Хороший пример
министерство юстиции).
Слава Богу города сотрудничают и совместно опять будут предлагать
решения снизу вверх (хотя надо бы сверху вниз).
Давайте вместе создавать нормально работающие единые стандарты,
системы,
услуги,
а
не
просто
пассивно
противодействовать
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 07.03).

Botsula Miroslav:
Сейчас у нас в Украине в рамках проекта «Електронне врядування
задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) ведутся работы по
организации и разработке дистанционного обучения государственных
служащих, которые будут задействованы в Электронном управлении.
Мы участвуем в разработке части электронных курсов вместе с другими
экспертами из 5-ти регионов нашей страны.
22–24 февраля в Национальной академии государственного управления
при Президенте Украины проводилась конференция, семинары и тренинги
участников проекта. Одним из приглашенных тренеров была Дэлин Гусен
(Dalene Goosen, Cape Town Area, South Africa) – эксперт и консультант в
области eLearning.
В ходе своей практики внедрения дистанционного обучения Дэлин
использует современную модель ADDIE процесса разработки электронных
Блоги та соціальні мережі
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курсов. Этот подход зарекомендовал себя как самый эффективный и
результативный способ организации работ в eLearning.

Модель процесса подразумевает 5 фаз:
1. Analysis.
На этом этапе определяются содержание обучения, контингент
слушателей, инструменты разработки и платформы внедрения, модели
процесса обучения, методы измерения и способы оценки результатов.
Определяются цели и результат, который должен быть достигнут.

Блоги та соціальні мережі
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На каждой итерации после проведения обучения и перед обновлением
курса необходимо проверять и уточнять 4 вопроса:
Кто наш Слушатель, что ему нужно?
Чему мы учим? Насколько то, что мы даем, является тем, что требуется?
Когда и по каким критериям будем оценивать полученные знания и
навыки, результат обучения?
Как мы будем измерять эффективность обучения? Насколько удачно
выбраны текущие метрики?
2. Design.
Это фаза разработки учебного контента и процесса его изучения.
Разработка ведется с учетом результатов этапа Анализа. Разрабатываются
концепции реализации активностей слушателей, способов измерения
результатов обучения и внешнего вида курса. По сути на этом этапе
проектируется задание на разработку и улучшение электронного курса.

На этом этапе определяются способы реализации четырех частей процесса
дистанционного обучения. И нужно решить каким образом это будет сделано.
Мотивация. Чем мы вызовем интерес к обучению? Как объясним
слушателю пользу от этого обучения?
Теория. Как представим теорию? С помощью каких технологий это
будет эффективно?
Практика. Как реализуем практику? Будем ли использовать виртуальные
тренажеры? Что будет работать более эффективно для усвоения теории? А
что для выработки навыков и умений? Как будем получать обратную связь?
Блоги та соціальні мережі
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Тест. Как будем оценивать полученные знания? Как будем оценивать
навыки? Имеет ли смысл создавать виртуальные симуляторы для оценки?
Необходимо помнить, что наша аудитория – взрослые люди. У них уже
есть свой опыт. В некоторых частях курса они могут знать и понимать
больше, чем мы им даем.
Слишком много существует электронных курсов сделанных для
пролистывания страниц с текстом. Это убивает заинтересованность и никак
не стимулирует слушателей учиться. По-этому важным моментом в
разработке курсов является использование «Вовлекающего интерактива» –
это обучающая активность, в которой слушатель по сценарию погружается в
проблему с целью найти подходящее решение. При этом такой интерактив не
должен быть каким-то бесцельным трюком только для поддержания интереса
слушателя.
Идеальным будет такой курс, в котором будет имитироваться реальная
задача. Такой курс в котором слушатель сможет применить свой собственный
опыт и знания, которые он уже имеет. Например, можно предложить
обработать информацию, с которой слушатели обычно работают в своей
профессиональной деятельности.
Еще для взрослых слушателей, которые обычно заняты своей работой,
важно обеспечить лѐгкость и постоянство доступа – курс можно проходить
где угодно и когда угодно, максимально эффективно составляя желаемый
график.
3. Development.
Непосредственно этап технической разработки курса. Первоначально
создается прототип, который потом итерационно улучшается. Фактически это
самый трудоемкий и длительный этап.
Техническая реализация курса зависит от выбора платформы через
которую он будет доставляться слушателям и способов работы с курсом.
Также важно обеспечивать корректную работу курсов на мобильных
устройствах. Рекомендуется использовать современные web-технологии
(JavaScript, CSS3, HTML5, адаптивный дизайн) и избегать тех, что
устаревают (Flash).
Обязательно проверяйте как работает курс на разных устройствах и
операционных системах. Выясните какими техническими и программными
средствами будут пользоваться ваши слушатели и проверьте работу курса в
таких условиях.
4. Implementation.
В этом этапе решается задача размещения курса в LMS или другие
способы его публикации. Назначаются слушатели и модераторы курса.
Организовывается доступ к курсу по расписанию или другим способом,
проводится само обучение. На первом цикле процесса в эта фаза выполняется
на тестовой группе слушателей, в которую входят как часть конечных
пользователей так и разработчики курса.
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В реализации обучения важна роль модератора (тьютора, тренера,
инструктора), который помогает в обучении, отвечает на вопросы, активирует
групповую работу и коммуникацию.
Обучение взрослых слушателей несет свою специфику, которую
необходимо учитывать. Кратко об этом показано на картинке. Эта специфика
справедлива и для Украины.

Взрослые приходят учиться уже имея свой собственный опыт. И свое
Блоги та соціальні мережі
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обучение они воспринимают через его призму. По некоторым частям курса
они могут быть экспертами и знать больше, чем мы им предлагаем. Нужно
позволять им применять этот опыт и решать задачи так, как они уже умеют.
Нельзя заставлять взрослых решать задачи только предложенным
способом. Нужно предусмотреть возможность дать им выразить свое мнение
и найти свое решение.
Взрослые не хотят тратить время на нудное чтение и скучный материал.
Им хватает этого в повседневной работе. Они хотят получать удовольствие от
процесса. Поэтому используйте в обучении юмор, методы геймификации,
делайте его красочным и немного развлекательным. Этим вы снимете
напряженность и беспокойство у слушателей, особенно когда
рассматриваются сложные вопросы.
Как понять что обучение взрослых произошло? После правильного
обучения взрослые слушатели изменят свою деятельность, они будут
использовать новые знания и навыки. Их поведение изменится. Именно
изменение поведения является основным индикатором того, что они чему-то
все же научились.
Помните, что изменение поведения занимает много времени, даже если
обучение было актуальным, полезным и привлекательным.
Чтобы ускорить этот процесс – организуйте больше практики для новых
знаний и навыков. Это увеличит вероятность усвоения и применения
слушателями знаний в своей работе.
5. Evaluation.
Эта часть процесса включает оценку полученных результатов, выявление
недостатков и возможностей улучшения заложенных в курс решений.
В самом учебном процессе мы выполняем оценку удовлетворенности
слушателей. Это индивидуальные опросы – было ли все понятно, понятны ли
цели курса, насколько удобно был подан материал, насколько полезным было
обучение для слушателя, как оценят качество обратной связи.
Общая оценка эффективности обучения осуществляется по модели
оценки обучения Дональда Киркпатрика, которая уже давно стала
стандартом.
Процесс разработки курсаов по ADDIE непрерывен. С каждой итерацией
необходимо актуализировать курс и развивать его содержимое, форму,
менять методы подачи материала, если они перестают быть эффективными.
Именно регулярная оценка и анализ результатов и эффективности
обучения вместе с цикличностью улучшений позволяют курсу оставаться
востребованным и приносить пользу.
Если говорить про требования к качественному электронному курсу, то
Делин предлагает следовать хорошо зарекомендовавшим себя критериям,
которые используются в проекте ECBCheck. Этот международный проект
объединяет организации и экспертов электронного обучения с целью
разработки и применения процедур оценки качества курсов.
Качество курсов предлагается оценивать по таким критериям:
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Четкие результаты обучения + информация о курсе.
Качество контента.
Гибкость контента.
Медийная насыщенность контента.
Интерактивность контента.
Понимание контента.
Комбинация различных инструментов для обучения.
Персонализация дизайна.
Социальная активность.
Наличие преподавателя.
Понятность заданий.
Персональное взаимодействие с учеником в процессе обучения
Временные рамки (Зарубежный опыт разработки электронных курсов
для госслужащих // http://blog.collaborator.com.ua/?p=456. – 2016. – 29.02).
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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.
…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 недосконалість існуючих інструментів
електронної демократії, недостатній рівень знань НУО у сфері кібербезпеки,
онлайн-додатків та захисту інформації.
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(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. – 2016. –
29.02).
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Зарубіжний досвід
Президент США Барак Обама:
Американским компаниям не следует производить такие
мобильные устройства, к которым власти не могут получить доступ в
случае серьезной необходимости.
Он не намерен комментировать конфликт между министерством
юстиции США и компанией Apple по поводу взлома смартфона iPhone
террориста, но при этом заявил: «Следует задать вопрос – если с технической
точки зрения можно создать устройство, к которому нельзя получить доступ,
или столь мощную систему шифрования, что она полностью защищена от
взлома, то как мы сможем арестовать распространителя детской
порнографии или раскрыть заговор террористов?»
Ситуацию, при которой у граждан есть такие устройства, Обама
сравнил с тем, как если бы каждый носил швейцарский банк в кармане. По
его словам, это, в частности, затруднило бы борьбу с незаконным
уклонением от уплаты налогов или финансовыми махинациями.
В США до сих пор не стих скандал, связанный с отказом компанией
Apple разблокировать iPhone, принадлежавший одному из преступников,
устроивших перестрелку в калифорнийском Сан-Бернардино в декабре
прошлого года. Представители технологических компаний, эксперты по
безопасности и правозащитники встали на сторону Apple, указав, что
принуждение компаний к разрешению взлома устройств ставит под угрозу
защиту конфиденциальной информации пользователей, и что Конституция
не позволяет правительству вынуждать компании взламывать устройства,
принадлежащие их клиентам. При этом многие политики, а также
родственники пострадавших в теракте выступают против позиции Appl
(Барак Обама не поддерживает использование мощных систем
шифрования
в
устройствах
//
http://d-russia.ru/barak-obama-nepodderzhivaet-ispolzovanie-moshhnyx-sistem-shifrovaniya-v-ustrojstvax.html. –
2016. – 13.03).
Правительство Кыргызстана утвердило проект постановления об
утверждении программы электронного здравоохранения КР на 20162020 годы.
Министр здравоохранения Талантбека Батыралиева:
Данная система широко практикуется в мире. Однако в Кыргызстане по
разным причинам такой системы нет. На сегодняшний день врачи вместо
того, чтобы обслуживать население, заняты заполнением форм и других
бумаг. Поэтому нужно внедрить эту систему и создать базу.
«На сегодняшний день есть информационная база – медстат, которая
обеспечивает сбор, анализ и мониторинг работы системы здравоохранения.
Зарубіжний досвід
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Сейчас база данных по больным СПИДом, туберкулезом ведется. Но сбор
осуществляется вручную и из-за этого допускается много ошибок. Все
информационные базы не объединены, каждая по отдельности. В рамках
электронного здравоохранения планируется объединить все эти базы».
Из-за отсутствия единой инфраструктуры сбора, обработки и
хранения информации нет возможности точно оценить состояние
здравоохранения. Плюс нет механизма обмена информацией. «Для того
чтобы решить эти проблемы и была разработана программа электронного
здравоохранения. По результатам работы программы будет создана единая
информационная база. Это позволит решить ряд проблем, в частности
повысить качество обслуживания населения».
Электронное здравоохранение будет реализоваться поэтапно с 2016
года по 2020 год. В этом году планируется разработать дизайн единой
электронной базы.
Правительство КР в ходе заседания постановило утвердить программу
электронного здравоохранения КР на 2016-2020 годы (Салтанат Абдраева
В
Кыргызстане
будет
электронное
здравоохранение
//
http://www.kabar.kg/health/full/103489. – 2016. – 11.03).

«Наша миссия – развитие прозрачного управления, установление
подотчетности
государственных
структур
и
повышение
информированности общества на основе принципов демократии». Эти
слова – первое, что бросается в глаза на сайте грузинского Института
развития свободы информации (IDFI). Его в 2009 году основали Леван
Авалишвили и Гиорги Клдиашвили. За шесть лет работы IDFI осуществили
десятки успешных проектов по самым чувствительным темам – от интернетсвобод и электронного правительства до доступности публичной
информации и проактивности.
Аналитик IDFI Тамар Якобидзе:
Проект Open Data – наши фирменный знак. Мы работаем над ним
непрерывно с 2010 года. Это динамичный процесс. Смысл проекта в том, что
мы запрашиваем публичную информацию у государственных структур, затем
сортируем ее, перерабатываем, анализируем, какое ведомство более
открытое, а какое закрытое, а в конце каждого года публикуем и награждаем
отличившихся. Мы создали базу opendata.ge, на которую выкладываем
результаты исследований. Два года назад к нам присоединились еще три
крупных правозащитных НПО – Transparency International, Ассоциация
молодых юристов и Green Alternative. Так что теперь на сайте база открытых
данных от всех четырех организаций. Считаем этот проект одним из самых
успешных наших начинаний – благодаря ему нам удалось привлечь
внимание общества к некоторым важным темам, например, к высоким
премиям чиновников. Кроме того, он помогает и в другой нашей
деятельности – в частности, продвижении проактивности.
Зарубіжний досвід
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Государственные органы должны по своей инициативе публиковать
информацию, включая доходы, в открытом доступе.
Проактивность означает, что еще до того, как гражданин отправил
запрос в государственной орган, госструктура сама, по своей инициативе,
не дожидаясь запросов, публикует информацию на своем сайте. Это еще
большее обязательство, потому что, выставляя публичную информацию,
ведомство берет на себя обязательство постоянно обновлять ее. Существует
список, в котором перечислено, какую информацию они должны
публиковать в проактивном режиме. Среди прочего, в нем есть пункты,
касающиеся бюджета и размера премий своих сотрудников.
Постановление о проактивности вышло в 2012 году, но вступило в силу
в 2013. Оно обязательно для выполнения правительством, но не
распространяется на органы местного самоуправления. Отмечу, что
выбирать, публиковать информацию в проактивном режиме или нет,
ведомства не могут – это не по желанию, а по закону. Не все, конечно,
следуют ему, но то, что мы смогли этого добиться – еще одно наше крупное
достижение. Нам это удалось, большей частью, благодаря инициативе Open
Government Partnership (Партнерство Открытого Управления – прим.авт.).
Мы и раньше пытались привлечь внимание к теме проактивности, но участие
в OGP нам, безусловно, помогло.
Госведомство обязано ответить на электронный запрос. А не
отвечают они довольно часто. Даже если информация лежит у них на сайте,
это не освобождает от обязанности ответить на письменный запрос – может,
я живу в селе, у меня нет доступа к интернету, и я могу связаться с ними
только письмом по почте. В законе этот момент тоже прописан. В случаях,
если они не отвечают, есть два варианта. Сначала подать административную
жалобу вышестоящим лицам того же ведомства. Если это не срабатывает –
тогда обжаловать в суде.
С государством приходится работать в постоянных спорах.
Игнорирование запросов госструктуры иногда интерпретируют своим
образом. Когда мы запрашиваем данные о премиях должностных лиц, они
нередко отвечают нам, что это личная информация сотрудников, поэтому
выдать ее не могут. Однако в административном кодексе прямо написано,
что их премия не может быть личной тайной, потому что они занимают
государственный пост. Несмотря на это, они иногда даже обжалуют наш
запрос в суде. Складывается комичная ситуация – как может юрист
министерства не знать того, что прямым текстом написано в законе!
Конечно, они все знают – просто тянут время в надежде, что вопрос потеряет
свою актуальность. Нам приходится им все время напоминать об этом. Вот в
таких постоянных спорах приходится работать.
В 2012 году, сразу после выборов ситуация резко улучшилась –
государственные структуры чаще шли на контакт и предоставляли более
полноценную информацию, чем до того. Но сейчас, когда после выборов
прошло три года, ситуация опять ухудшилась. Причина, возможно, в том, что
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тогда новые власти с охотой выдавали то, что скрывали их политические
предшественники. Теперь же, когда настало время публиковать информацию
о себе, те же министерства, которые раньше показывали отличный результат,
предпочитают отмалчиваться либо выдают информацию в урезанном виде.
Это доказательство того, что проект Open Data нельзя останавливать.
Инициатива Open Government Partnership – это международный
механизм для адвокатирования, признанный многими странами.
Инициативу предложил Барак Обама в 2011 году, сейчас она объединяет
около 60 стран. НПО-сектор активно использует этот формат для влияния на
правительство, которое, в свою очередь, тоже обращает внимание на его
решения. Однако OGP не во всех странах такой эффективный, как в Грузии.
Представитель Италии на одной из встреч как-то сказал, что у них OGP
вообще не имеет силы. У нас же – наоборот. Проактивная публикация – как
раз хороший пример эффективности OGP. Основной принцип формата в том,
чтобы План действий составляли правительство и неправительственный
сектор совместно
Исполнительный директор IDFI Гиоргий Клдиашвили:
В формате Open Government Partnership Грузия считается одной из
успешных стран. В номинации «Лучшая модель сотрудничества между
правительственным и неправительственным секторами» в рамках OGP,
только приз получил не IDFI, а Грузия – мы лишь номинировали
интерфракционную группу парламента. В полуфинал, кроме нас, вышли
Коста-Рика и Сьерра-Леоне. Мы презентовали небольшое видео, где были
описаны наши достижения и формы сотрудничества с парламентом. В
результате приз дали нам. Вообще, в формате OGP Грузия считается одной
из успешных стран. Мы создали модель сотрудничества между
правительством и гражданским сектором Open Government Georgia Forum, в
котором участвуют около 40 структур. Форум имеет двух сопредседателей –
правительственную группу представляет глава аналитического департамента
Минюста, сопредседателем со стороны НПО являюсь я.
OGP инициирован США, которые призвали развитые страны поделиться
опытом со странами развивающейся демократии в сфере прав человека,
прозрачности, гражданского участия. Среди стран-учредителей –
Великобритания, Норвегия, Голландия и другие, то есть государства, где с
правами человека гораздо лучше, чем у нас. Однако, и страны с развитой
демократией интересуются некоторыми грузинскими реформами. Особенный
интерес вызывает модель Форума – как пример успешного сотрудничества
государства и гражданского сектора. Так что, OGP полезен не только нам, но
и развитым странам.
Мы основали IDFI в 2009 году, однако активно стали работать с 2010.
До 2012 года не были так известны, как сейчас, хотя работали так же. При
предыдущей власти явных проблем не было – у нас был узкий профиль.
Основная сфера нашей деятельности касалась свободы информации. Сейчас
мы расширили спектр работ – стали серьезно и глубоко исследовать самые
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разные вопросы: цифровое вещание, интернет, средства масс-медиа,
реформы госслужбы в экономической и социальной сферах, электронное
правительство. Из последних наших проектов – новый закон о свободе
информации, который мы разработали с рядом НПО под эгидой Фонда
Сороса. Кроме законодательных изменений, наш проект предполагает
серьезное институциональное изменение. Первую его версию уже отправили
в Минюст, который должен рассмотреть наше предложение.
Мы предлагаем утвердить институт Комиссионера свободы
информации.
Дело в том, что отдельного закона нет – есть Третья глава о свободе
информации в рамках общеадминистративного кодекса, который был принят
в 1999 году. С тех пор многое изменилось – он устарел. Новый закон меняет
все. В частности, мы предлагаем утвердить институт Комиссионера свободы
информации, который есть во многих странах. Зачем он нужен? Комиссионер
может ввести санкции против госучреждений, которые не выдают
информацию. Если сейчас надо пройти длинный путь (писать
административную жалобу, потом идти в суд), в случае с Комиссионером
отправить жалобу можно напрямую ему, обойдя судебные инстанции. И, в
отличие от нас, это будет государственная структура.
Чтобы провести онлайн-выборы, нужны две вещи – чтоб у всех
граждан были электронные идентификационные удостоверения и доступ к
интернету. Главное, чтобы человека можно было идентифицировать –
остальное не проблема. Что касается защиты личных данных, тут проблемы
нет.
Оппозиция как раз заявляет, что электронные выборы дают больше
возможности сфальсифицировать результаты голосования.
Чем быстрее мы введем онлайн-голосование, тем лучше для страны.
Именно. При желании сфальсифицировать можно все, но это не просто.
Шансы малы – существуют защитные механизмы и системы мониторинга
подсчета голосов. Во всех выборах – и электронных, и обычных – есть одна
проблема: доверяют люди их результатам или не доверяют? Поэтому
вопросу подсчета голосов уделяется самое большое внимание. Мы не
изобретаем новую модель, а берем уже работающую систему, в которой все
возможные минусы продуманы теми, кто ее создавал. Можно продолжить
голосовать старым способом, а можно внедрить новый. Чем быстрее мы
введем онлайн-голосование, тем лучше для страны. На мой взгляд,
электронное голосование повысит участие граждан в выборах: одни ленятся
идти на участок, другие не могут, потому что находятся далеко. Лично я бы
предпочел проголосовать онлайн – это удобней, чем стоять в очереди (Яна
Исраэлян Институт развития свободы информации (IDFI), Грузия:
«Наша
миссия
–
развитие
прозрачного
управления»
//
https://digital.report/idfi-georgia-interview. – 2016. – 08.03).
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В начале третьего тысячелетия в Молдове информационные
технологии всѐ еще делали первые шаги и многим были недоступны.
Большинство наших граждан смутно представляли, что такое «е-услуги»
и что они в себя включают. С приходом к власти ПКРМ государством был
разработан весомый пакет программ, направленных на развитие
информационных технологий и электронных услуг.
Итоги деятельности ПКРМ хорошо отражены в постановлении № 421 от
17.04.2007 о реализации национальной стратегии создания информационного
общества «Электронная Молдова» (Monitorul Oficial № 57–59, ст. 450). По
результатам оценки выполнения положений стратегии «Электронная
Молдова» правительство констатировало, что в 2006 году проводилась
последовательная работа по построению информационного общества.
В рамках выполнения плана мероприятий по реализации национальной
стратегии создания информационного общества был принят ряд важных мер.
В их числе одной из первостепенных стала разработка и утверждение
положения о механизме реализации плана действий «Электронная Молдова».
В среднесрочном прогнозе расходов на 2007–2009 годы были предусмотрены
бюджетные финансовые средства для деятельности фонда по внедрению
Национальной стратегии создания информационного общества «Электронная
Молдова» в объеме 17,206 млн леев.
Министерство
информационного
развития
при
поддержке
представительства ПРООН в Молдове инициировало проект «Внедрение
компонента «Электронное правительство»«, в результате реализации
которого была разработана концепция электронного правления,
утвержденная постановлением правительства № 733 от 28 июня 2006 года.
В 2004 году Молдове началась реализация программы SALT («Скачок»),
направленной на подключение школ к информационным и коммуникационным
технологиям. Перспективы реализации программы находились под личным
контролем президента Владимира Воронина, который подчеркивал
«стратегическую важность реализации программы для модернизации
системы образования республики, повышения качества обучения,
согласования национальной образовательной системы с европейскими
стандартами и нормами». Президент потребовал, чтобы процесс
подключения к Интернету и обеспечение доступа школ к информационным и
коммуникационным технологиям проводились бесплатно.
Как заявил тогда Владимир Воронин, «прежде всего, необходимо
создать информационную сеть, технические параметры которой позволят
обеспечить в будущем информатизацию других госучреждений, в первую
очередь медицинских и органов местного публичного управления». Воронин
также поддержал идею совершенствования учебных программ по
информатике. Он подчеркивал, что «все, что касается развития
информационной системы Республики Молдова, должно быть поддержано,
поскольку будущее за информационными технологиями, а инвестиции в эту
область в ближайшее время увенчаются высокими результатами».
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Президентская
программа
внедрения
информационных
и
коммуникационных
технологий
в
системе
образования
SALT
предусматривала
модернизацию
системы
образования
путем
компьютеризации всех доуниверситетских учебных заведений и
территориальных управлений образования, молодежи и спорта.
Благодаря личному контролю главы государства, были исправлены все
ошибки, допущенные в реализации программы SALT. На одном из рабочих
заседаний Воронин обратил внимание на то, что процесс обеспечения
учебных заведений компьютерной техникой проходит медленно и не на
должном уровне. В том числе по причине передачи учебным заведениям
устаревшей техники, что затрудняло возможность доступа к современным
мировым информационным ресурсам и программам, внедрение передовых
технологий в процесс обучения. Президент дал указание приобрести как
минимум 4 тысячи новых компьютеров.
В итоге для информатизации системы образования посредством
программы SALT в доуниверситетских учебных заведениях были
установлены около 6000 компьютеров. Все образовательные учреждения
были подключены к Интернету.
…После реализации программы SALT прошло более 10 лет.
Естественно, что представленные школам компьютеры уже морально
устарели. Но пришедшие к власти после коммунистов партии программу
SALT свернули, а взамен ничего так и не предложили. Теперь обеспечением
компьютерных классов занимаются органы местного публичного
управления, а чаще всего – руководители учебных заведений.
В целях продвижения благоприятного имиджа Республики Молдова с
применением средств информационных технологий была выработана
концепция официальной страницы Республики Молдова в сети Интернет по
адресу: www.moldova.md, утвержденная постановлением правительства №
765 от 5 июля 2006 года. В тот же период начал работу портал e-Declaraţii,
предоставлявший онлайн-услуги для индивидуальных налогоплательщиков и
позволивший осуществлять заполнение более 130 видов налоговых
формуляров в режиме онлайн.
Были утверждены правительством и представлены парламенту проекты
законов об электронных коммуникациях, об обработке персональных данных
и о регистрах. Кроме того, в 2006 году было разработано положение о
порядке размещения информации на официальных страницах органов
публичного управления в сети Интернет. Во времена правления ПКРМ был
утвержден и запущен проект правительственного портала. Свои электронные
порталы ввели все министерства, другие государственные структуры, причем
информация размещалась на молдавском и русском языках в обязательном
порядке, а зачастую и на английском. Любой пользователь Интернета мог
свободно ознакомиться со всеми правительственными документами, внести
свои предложения в режиме онлайн.

Зарубіжний досвід

43

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

1 – 15 березня 2016 року

<
20-28 лютого
2015
Одновременно был реализован первый этап запуска национальной
программы телевещания Молдовы в наземном цифровом режиме –
посредством радиорелейных линий. В начале 2007 года был осуществлѐн
запуск международной программы телевидения Молдовы в цифровом
режиме через спутник.
В целях создания и продвижения систем электронной оплаты была
создана нормативная база, благоприятствующая появлению на местном
рынке независимых поставщиков услуг электронной оплаты, в том числе
международного уровня. В области социальной защиты и охраны здоровья
специалисты Министерства информационных технологий участвовали в
создании
информационной
системы
обязательного
медицинского
страхования с использованием (впервые в нашей стране) электронных
страховых полисов. В частности, был реализован пилотный проект
автоматизированной информационной системы обязательного медицинского
страхования в Хынчештском районе.
Деятельность профильных государственных органов в 2008 году была
направлена на разработку базовых документов, определяющих политику
формирования интегрированных секторов использования информационнокоммуни¬каци¬он¬ных технологий. А именно: концепции внедрения
цифрового телевидения в Республике Молдова; стратегии развития почтовых
услуг на 2011–2013 гг.; концепции развития широкополосного доступа в
Интернет и стратегии развития сектора информационных технологий и
коммуникаций на 2010–2012 гг. и др. В 2008 году был учрежден Институт
развития информационного общества в качестве специализированного
учреждения науки и инноваций Республики Молдова (Наталья Устюгова
Электронная Молдова // http://www.nm.md/article/elektronnaya-moldova. –
2016. – 07.03).

В Казахстане внедрена мобильная электронная цифровая подпись.
Такое нововведение поможет еще больше упростить процедуру
получения различных справок и государственных услуг, причем с
любых моделей сотового телефона.
Открыть дверь в будущее сегодня казахстанцам помогает электронное
Правительство. Теперь большинство справок и государственных услуг
можно будет получить через обычный мобильный телефон.
Для этого нужно зарегистрироваться на портале E-gov.kz и получить
электронно-цифровую подпись в вашем ЦОНе. После этого для вас
открываются абсолютно новые возможности. Гульмира Исабекова,
руководитель проекта «Мобильное Правительство» АО «НИТ» – Для
удобства казахстанцев справки, которые были получены через портал или
мобильное приложение электронного Правительства, уже не обязательно
распечатывать, поскольку согласно закону «Об электронном документе и
ЭЦП» документ в электронной форме или на бумажном носителе
равнозначны и юридически легитимны. Теперь для примера покажем, как
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получить адресную справку через мобильное приложение. Предварительно
мы зашли в мобильное приложение, авторизовались, теперь выбираем
необходимую нам услугу. К примеру, адресную справку. Открылась
страница форма-заявки, в которой мы указываем необходимые данные, здесь
уже ИИН пользователя. В течение нескольких минут справка обрабатывается
и мы получаем результат. Чтоб просмотреть результат, мы выбираем язык, на
котором обратились, и вот результат.
Вся прелесть заключается в том, что теперь в Казахстане существует
еще и мобильная электронно-цифровая подпись. А это значит, что теперь
даже тот, кто не имеет смартфон, а у кого обычный, например, черно-белый
телефон, могут с помощью СМС-уведомления получить уникальный код
вашей справки и показать по месту требования (Асхат Ниязов В
Казахстане внедрили мобильную электронно-цифровую подпись //
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/48957-v-kazakhstane-vnedrilimobilnuyu-elektronno-tsifrovuyu-podpis. – 2016. – 04.03).

Карта загрязнения воздуха выпущена китайской экологической
организацией Air Quality Index China.
Данные для карты Air Pollution in the World: Real time Air Quality
map («Загрязнение воздуха в мире в режиме реального времени») поступают
из 5000 источников и 8000 метеостанций по всему миру.
Карта обновляется каждые 15 минут. Степень загрязнения делится на 6
зон. Большинство городов Китая попадают в «опасную» и «вредную» зоны, в
США качество воздуха в большинстве городов «хорошее», в Европе и
Японии – «хорошее» или «умеренное».
В дальнейшем планируются добавить сведения по России, Средней
Азии и Ближнему Востоку. По мнению авторов проекта, визуализация этих
данных поможет привлечь внимание чиновников к проблемам урбанизации
(Китай разработал карту уровня загрязненности воздуха //
http://open.gov.ru/infopotok/5514962. – 2016. – 04.03).
Компания Surescripts объявила о общенациональной активации в
США сервиса National Record Locator Service, который предоставляет
медицинским организациям эффективную возможность получения
полной медицинской истории практически любого пациента.
На сегодняшний день National Record Locator Service содержит
информацию о 140 млн пациентов, к нему подключено свыше 700
приложений класса EHR (Electronic Health Record), а количество транзакций
достигает 2 млрд ежегодно. Ключевыми партнерами системы стандартизации
методов обмена информацией являются крупнейшие производители
медицинских систем CVS Health, Express Scripts, Epic и NextGen Healthcare. С
помощью этого сервиса медицинские организации, которые в своей
деятельности используют, например, программное обеспечение Epic Care
Everywhere или NextGen Share, могут быстро и эффективно
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идентифицировать данные больного и обмениваться медицинскими записями
пациентов, используя различные системы в различных районах страны.
Работая на базе платформы интероперабельности Carequality, National
Record Locator Service бесшовно интегрируется в существующие рабочие
процессы систем EHR и позволяет медицинским специалистам получить
максимально полную информацию о своих пациентах. Тем самым
предоставляя своим пациентам максимально информированное решение по
лечению.
Сам сервис представляет собой систему обработки запросов,
обнаружения и обмена электронными медицинскими записями, которая
использует сеть Surescripts и каталог Master Patient Index, включающий 230
млн пациентов. Кроме доступа к медицинским записям пациентов, врачи,
работающие в этой системе, имеют возможность просматривать информацию
о прописанных пациентам лекарствах, используя программу Surescripts
Medication History.
Компания Surescripts участвует в программе Precision Medicine Initiative,
недавно объявленной президентом США Бараком Обамой. В частности,
компания предоставила свою инфраструктуру для агрегирования
медицинских записей примерно миллиона предполагаемых участников
национального исследования, которое будет вести Национальный институт
здоровья США (В США запустили общенациональную систему обмена
медицинской информацией // http://evercare.ru/Surescripts. – 2016. – 04.03).

Правительство Армении 3 марта одобрило нового Избирательного
кодекса.
Глава аппарата Правительства, министр Давид Арутюнян:
Основной упор должен быть сделан на обсуждения в парламенте,
учитывая, что законопроект по содержанию политический. Именно поэтому
обсуждения в Правительстве были столь сжатыми. «Таким образом, мы даѐм
начало периоду активных обсуждений, которые начнутся сейчас и продлятся
до 1 июня, когда, согласно поправкам в Конституции, новый ИК должен
вступить в силу».
По проекту нового Избирательного кодекса парламентские выборы –
единственные прямые общегосударственные. Они станут проводиться
исключительно по пропорциональной избирательной системе (по партийным
спискам). Если ни одна сила на парламентских выборах не набирает
абсолютного большинства и если не удается в течение трех дней
сформировать коалицию, то, по аналогии с президентскими выборами,
проводится 2-ой тур между двумя партиями-лидерами. Причем попавшие в
парламент после 1-го этапа силы могут объединиться в коалиции вокруг
занявших первые 2 места. Победитель выборов, будь то по итогам 1-го или 2го тура, получает гарантированное большинство в 54 % мандатов (набирая
между 50 % и 54 %, получает дополнительные мандаты), но не может иметь
более 2/3 мандатов (в этом случае дораздача мандатов проводится уже для
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оппозиции). Кроме того, предусмотрены гарантированные места для
национальных меньшинств (первых 4 по численности согласно последней
переписи населения). Предусмотрено и внедрение электронных списков, а
для дипломатов и сотрудников зарубежных филиалов армянских компаний –
электронное голосование (Правительство Армении одобрило проект
нового Избирательного кодекса // http://news.am/rus/news/314898.html. –
2016. – 03.03).

Количество обращений через единый портал интерактивных
государственных услуг (ЕПИГУ, my.gov.uz) в Узбекистане в 2015 году
выросло в 3,3 раза до 317,3 тысячи.
«При этом 116,8 тысячи обращений поступило от населения, 200,4
тысячи – от юридических лиц, в том числе 189,9 тысячи – от субъектов
предпринимательства». По данным портала, также увеличилось число
обращений через call-центр ЕПИГУ – до 20,1 тысячи (+2,7 раза).
«Каждый день на единый портал поступает до 1,8 тысячи обращений,
что наглядно демонстрирует возрастающий уровень правоприменительных
навыков у населения».
В 2015 году на ЕПИГУ внедрен раздел Системы оценки воздействия
актов законодательства (СОВАЗ), в котором населению и юридическим
лицам
предоставлена
возможность
участвовать
в
обсуждении
законопроектов и разрабатываемых нормативных документах. В 2015 году
для обсуждения на платформе ЕПИГУ было выложено 453 правовых
документа (Число обращений на портале госуслуг в Узбекистане выросло
в 3 раза // http://ria.ru/world/20160302/1382791774.html. – 2016. – 02.03).
Министерство обороны США заявило в среду, что пригласит
опытных хакеров проверить киберзащиту ряда публичных сайтов
министерства – это станет частью пилотного проекта «Хакни Пентагон»,
стартующего в следующем месяце.
Проект построен по той же модели, что и похожее соревнование под
названием «Награда за баги» («bug bounties»), проводящееся крупными
американскими компаниями, чтобы обнаружить уязвимости их IT-систем.
Для Пентагона такой проект станет первым в этой сфере, отмечает агентство:
хотя министерство давно тестирует свои сети с помощью внутренних
«красных команд», впервые доступ к ресурсам получат сторонние эксперты.
Подобные соревнования позволяют экспертам по кибербезопасности
обнаружить и идентифицировать проблемы до того, как злоумышленники
смогут ими воспользоваться.
В Пентагоне ожидают, что в проекте примут участие «тысячи
квалифицированных специалистов». Детали и правила турнира еще
разрабатываются, но уже известно, что победителей ждет денежное
вознаграждение.
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К участию в соревнованию допускаются граждане США,
зарегистрировавшиеся и давшие согласие на свою проверку. Им предоставят
доступ к публичным сетям Пентагона; доступ к более чувствительным
областям системы или программам, отвечающим за стратегическое
вооружение, пока выдавать не планируется.
Инициатива турнира исходит от службы цифровой защиты (Defense
Digital Service), о формировании которой было объявлено в ноябре прошлого
года. Как сообщалось, в нее привлекаются «IT-таланты» из американского
техносообщества.
Новый глава Пентагона Эштон Картер (Ash Carter), вступивший в
должность в феврале 2015 года, развивает инициативу «Сила будущего»
(Force of the Future), которая должна сделать гибче систему продвижения по
службе, упростить процесс получения новых знаний для сотрудников,
раскрыть их потенциал, получить бонусы от сотрудничества с частными
компаниями. Создание цифровой оборонной службы и укрепление связей с
IT-сообществом является частью этой инициативы (Вика Рябова
Минобороны США запускает проект «Хакни Пентагон» // http://drussia.ru/minoborony-ssha-zapuskaet-proekt-xakni-pentagon.html. – 2016. –
02.03).

Эксперт Совета Европы в области Интернет-технологий и
Интернет-управления Вольфганг Бенедек представил систему этой
организации по защите прав человека в онлайн пространстве на конференции
на тему взаимосвязи Интернета и прав человека, которая проходит в рамках
совместного проекта Совета Европы и Евросоюза по защите свободы слова в
Азербайджане.
Основной задачей для мирового сообщества на сегодня является
гарантировать обеспечение в онлайн пространстве тех же прав, которыми
люди обладают в их реальной жизни.
Другими словами, нужно не изобретать новые права, которые бы
действовали в Интернете, а адаптировать существующие. При этом важно
учесть баланс между защитой личных прав человека и интересов общества, а
также баланс между интересами общества и государства.
Одним из основных аспектов в обеспечении прав человека в Интернете
он назвал доступ к Интернету, который должен быть всеобщим.
«Под доступом подразумевается нечто большее, чем просто физический
или технический доступ. Это не только прокладка кабелей. Доступ означает
также возможность всех граждан пользоваться возможностями Интернета на
разных языках и алфавитах».
В этом контексте он также отметил важность приобщения к Интернету и
его возможностям пожилого поколения, которое с трудом воспринимает
такие понятия как электронное правительство и другие новшества.
Доступ к Интернету имеет также огромное значение для повышения
качества образования и, соответственно, экономического роста страны.
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Среди основных прав человека, которые необходимо гарантировать в
цифровом пространстве, он назвал также свободу мнений и информации,
свободу собраний и ассоциаций, право на защиту личных данных, право на
грамотность и образование, обеспечение безопасности детей и подростков, а
также право на эффективные средства защиты.
Права человека в Интернете нашли свое отражение в многочисленных
документах ООН, Совета Европы, Парламентской Ассамблеи Совета Европы
и других международных организаций.
Права человека являются основной частью Стратегии по Интернетуправлению Совета Европы, которая сегодня находится в своей второй фазе
(2016–2019 годы). Одним из способов защиты своих прав в Интернете
является обращение с иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ),
отметил эксперт, приведя ряд примеров подобных исков.
Основная цель конференции в Баку – информирование общественности о
стандартах Совета Европы в сфере Интернета и прав человека, поощрение
развития инфраструктуры Интернета и онлайн журналистики. Конференция
проходит при сотрудничестве Министерства связи и высоких технологий,
Совета печати и Интернет-форума Азербайджана (Елена Остапенко
Эксперт Совета Европы: Важно обеспечить в Интернете все права
человека,
которыми
он
обладает
в
реальной
жизни
//
http://1news.az/politics/20160301010521171.html. – 2016. – 01.03).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Білоусов О. Шляхи впровадження електронного урядування в Україні:
позитивні й негативні аспекти [Електронний ресурс] / О. Білоусов // Evropsky
politicky a pravni diskurz. – 2015. – Vol. 2, Iss. 1. – С. 237–242. – Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_1_36.
Голуб А. Н. Перспективы развития электронного правительства в России
/ А. Н. Голуб, Е. А. Шульга, А. А. Зорина // Новая наука: Современное
состояние и пути развития. – 2016. – № 2-1 (66-1). – С. 95–97.
Захарова А. И. Развитие системы электронных взаимодействий
государства и населения / Анастасия Ивановна Захарова // NovaInfo.Ru. –
2016. – Т. 2, № 41. – С. 259–262. Статья посвящена проблеме развития системы
электронных взаимодействий государства и населения.

Кадыров А., Мынжассаров Р. И. Система государственного управления
и государственной службы в Республике Казахстан / А. Кадыров, Р. И.
Мынжассаров // Проблемы экономики и менеджмента. – 2016. – № 1 (53). –
С. 146–151. В данной статье рассматриваются основные аспекты в области
государственного управления и государственной службы в Казахстане. Проводится
мониторинг тенденции развития системы кадрового потенциала государственных
служащих сквозь призму времени.

Казаноков А. М. Роль многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в системе регионального
«электронного правительства» / Асхад Мухамедович Казаноков // Известия
Иркутского
государственного
университета.
Серия:
Политология.
Религиоведение. – 2016. – Т. 15. – С. 62–68. Эффективность региональных
многофункциональных центров (МФЦ) в предоставлении населению и бизнесу
государственных и муниципальных услуг определяется степенью востребованности
оказываемых ими услуг в электронном виде. МФЦ – основной элемент системы
регионального «электронного правительства», позволяющий использовать интернет как
средство электронного взаимодействия на- селения, бизнеса, государственной и
муниципальной власти в регионе. Добиваться успеха в предоставлении услуг в
интерактивном режиме, привлекать как можно боль- шее число заявителей МФЦ
помогают нормативно-правовое обеспечение деятельности центров, дополнительное
открытие многофункциональных центров в муниципальных районах республики,
доступное имиджевое оформление сайтов, корректная и ответственная работа
специалистов. Повышению результативности работы много- функциональных центров
способствует возможность заявителей оставлять свой отзыв о качестве оказания
электронных государственных услуг по принципу «одного окна» как в региональных
центрах, так и на портале государственных услуг.
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Лабоцкая В. Перспективы внедрения электронного правительства /
Виктория Лабоцкая // Финансы, учет, аудит. – 2015. – № 12. – С. 37–39.
Мартынова А. В. «Интернет-регистратура Югры» как механизм
реализации
концепции
электронного
правительства
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области
здравоохранения / Алина Васильевна Мартынова // Молодой ученый. – 2016.
– № 2 (106). – С. 540–542. В данной статье рассматривается роль и особенности
программного продукта – интернет-записи «Интернет-регистратура Югры» – в сфере
реализации концепции электронного правительства в области здравоохранения.

Минервин И. Г. Эволюция электронного правительства в США / И. Г.
Минервин // Экономические и социальные проблемы России. – 2015. – № 2. –
С. 48–75.
Пальчук В. Роль публічних бібліотек у розвитку електронного
урядування [Електронний ресурс] / В. Пальчук // Бібліотечний вісник. – 2015.
– № 6. – С. 22–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_6_6. У
статті висвітлюються науково-прикладні підходи до розвитку бібліотечно-інформаційної
діяльності, спрямованої на інформаційне забезпечення сфери державного управління на
принципах електронного урядування, особлива увага приділяється участі сучасних
публічних бібліотек у цьому процесі.

Пехтерева Е. А. Электронное правительство Сингапура / Е. А.
Пехтерева // Экономические и социальные проблемы России. – 2015. – № 2. –
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Поротова Т. В. Единый портал государственных и муниципальных
услуг: сущность, значение, перспективы и проблемы / Т. В. Поротова //
Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 1-1 (66-1). – С. 874–878.
Единый портал государственных услуг является важной формой взаимодействия граждан,
бизнеса и органов власти, позволяющей решать ряд социальных и экономических задач
стра ны. В статье рассматривается суть и задачи Единого портала государственных и
муниципальных услуг, схема пользования порталом и взаимодействия с органами власти,
возможности ЕПГУ, вариан ты получения доступа к порталу. Также анализируются
имеющиеся на сегодняшний день проблемы связанные с функционированием ЕПГУ, их
пути решения и перспективы портала.

Соловйов С. Г. Інформаційна складова державної політики та
управління: монографія / С. Г. Соловйов, О. Є. Бухтатий, Ю. В. Нестеряк, Н.
В. Грицяк, О. П. Попроцький; ред.: Н. В. Грицяк; Нац. акад. держ. упр. при
Президентові України. – Київ: К. І. С., 2015. – 318 c. Розглянуто інститут
інформації як інфраструктурне підгрунтя комунікативної взаємодії держави та
суспільства. Охарактеризовано інформаційно-комунікативну функцію сучасної держави.
Проаналізовано державну політику в галузі управління національними інформаційними
ресурсами. Висвітлено проблеми державного регулювання доступу до публічної
інформації. Досліджено комунікації та комунікативні зв’язки в публічному управлінні.
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законодавства про електронне урядування.
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