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Анонс
8 октября 2015 р. (Киев)
Второй Киевский международный экономический форум.
8 октября 2015 года состоится Второй Киевский международный
экономический форум (Kyiv International Economic Forum, KIEF),
организованный Ассоциацией
«Инновационное
развитие
Украины»
и Дискуссионным клубом »Коло».
Генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач
примет участие в панельной дискуссии «Битва экономических стратегий или
одна общая стратегия?»
Участники форума, направленность которого определена слоганом
«Украина: из третьего мира в первый», соберутся с целью утверждения
единого политэкономического понимания реформ, которое позволит начать
изменение структуры экономики страны.
Еще одна цель форума – довести разработанные стратегии и планы до
международных деловых и политических кругов. Правительство Украины,
общество и бизнес должны дать Западу четкое представление о том, что
нужно финансировать в Украине для настоящего роста. «Использование
денег международных доноров и кредиторов должно быть в качестве удочки,
а не рыбы. ЕС может использовать нынешний потенциал страны, а сама
Украина – воспользоваться шансом на ближайшие 10 лет, который состоит в
переносе производства назад из Китая в Европу», – отметил Юрий
Пивоваров, исполнительный директор Киевского международного
экономического форума.
В мероприятии примут участие несколько десятков авторитетных
иностранных и украинских спикеров: известные экономисты и реформаторы,
представители крупных международных компаний, общественные деятели,
члены Кабинета Министров и депутаты Верховной Рады Украины и др.
Структурно форум будет состоять из 12 панельных дискуссий:
Экономическая доктрина и промышленная политика
Как сделать hi-tech локомотивом экономики?
Сельское хозяйство: поворотный момент в истории
Энергоэффективность и возобновляемая энергетика – инвестиции в
независимость
Международная финансовая помощь Украине – перезапустить она
экономику?
Образование – наука – бизнес. Как обеспечить связь?
«Точки роста» и увеличение экспорта в условиях глобальной
конкуренции
Эффективное государственное управление и цифровые технологии
Международная торговля: трудности и перспективы. Ассоциация
Украина – ЕС
Анонc

2

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України Петра Порошенка
(електронне урядування)»

16 – 30 вересня 2015 року

< 2015
20-28 лютого
Бизнес – власть – общество. Магический треугольник успешного
развития
Источники финансирования проектов развития: как возродить
банковскую систему
Битва экономических стратегий или одна общая стратегия?
Киевский международный экономический форум (Kyiv International
Economic Forum, KIEF) – постоянно действующая площадка для
формирования стратегии экономического развития Украины. Ориентирована
на организацию диалога экспертов, бизнеса и власти, заимствование лучшего
мирового опыта, создание «дорожной карты» развития и содействия
конвертации
идей
в
реальные
действия
(http://www.advanter.ua/announcements.php?annonseid=368).

9–10 октября 2015 г. (Тюмень, Россия)
VIII Всероссийский форум «Электронное правительство –
современный механизм управления регионом» специализированная
выставка «ИНФОТЕХ-2015».
Организаторы: правительство Тюменской области.
Цель
мероприятия:
Создание
эффективной
площадки
для
обмена опытом при реализации федеральных и региональных ИТ-проектов,
взаимодействия
регионов
и
ИТ-компаний для
распространения
наиболее успешных практик в сфере информационных технологий, в том
числе для повышения эффективности оказания гражданам государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.
Формат проведения мероприятия: проведение мероприятия включает в
себя две части: Форум и Выставку.
В рамках Форума состоятся тематические дискуссионные секции по
актуальным проблемам развития информационных технологий в системе
государственного и муниципального управления.
В
рамках
Выставки
планируется
организовать
работу
стендов, демонстрирующих уровень развития ИТ – решений в органах
государственной и муниципальной власти, а также современные достижения
ИТ – компаний.
Тематические секции:
Электронное правительство региона
Государственное частное партнерство
ЕСМ – больше, чем электронный документооборот
Импортозамещение программного обеспечения в органах власти
Робототехника и мехатроника
Тренды региональной информатизации на 2015-2016 гг.
Особенности внедрения АПК «Безопасный город»
Информатизация здравоохранения
Информационная безопасность и проблемы защиты информации
(http://infotex72.ru).
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15–16 октября 2015 г. (Астана, Казахстан)
III
Международная
научно-практическая
конференция
«Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан – 2050»
Организаторы: Научно-исследовательский институт информационной
безопасности и криптологии ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
Конференция проводится с целью обсуждения актуальных вопросов
обеспечения информационной безопасности в рамках приоритетов Послания
Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс
состоявшегося государства», а также является площадкой для
конструктивного диалога представителей казахстанских и зарубежных
ученых, государственных и бизнес-структур, направленного на реализацию
Концепции информационной безопасности Республики Казахстан до 2016
года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября
2011 года № 174., по следующим секциям:
1.Информационная безопасность бизнеса и госструктур: состояние и
актуальные проблемы национальной и международной информационной
безопасности, электронное правительство, информационная безопасность в
банковском деле, электронная коммерция, государственно-частное
партнерство в области обеспечения информационной безопасности, защита
персональных данных, стандарты информационной безопасности, аудит
информационной безопасности, риски и угрозы информационной
безопасности компаний, подходы к применению технических средств
защиты, взаимодействие бизнеса и высшего образования, гуманитарные
аспекты информационной безопасности и т.д.
2.Информационная безопасность компьютерных систем: безопасность
информационно-телекоммуникационных
систем,
электронно-цифровая
подпись, безопасность облачных вычислений, безопасность программного
обеспечения, аппаратные средства защиты информации и т.д.
3. Математические проблемы защиты информации: проблемы передачи
информации, криптографические протоколы, анализ, методы кодирования
информации, алгебраические и теоретико-числовые проблемы защиты
информации и т.д.
При обращении к организаторам мероприятия следует ссылаться на сайт
«Конференции.ru» как на источник информации (www.isc.enu.kz).

24–25 ноября 2015 г. (Санкт-Петербург, Россия)
Международная конференция «Electronic Governance and Open
Society: Challenges in Eurasia» (EGOSE 2015).
Организаторы: Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики (Университет
ИТМО), Центр технологий электронного правительства (ЦТЭП) совместно с
Партнерством для развития информационного общества на Северо-Западе
России (ПРИОР Северо-Запад).
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Цель мероприятия – предоставить трибуну для обмена научными и
практическими
результатами
широкому
международному
кругу
специалистов в Евразийском регионе – научным работникам,
преподавателям вузов, магистрантам, аспирантам, работникам предприятий и
представителям инновационного бизнеса.
Тексты статей на английском языке принимаются в электронном виде до
4 сентября 2015 г.
Принятые работы будут опубликованы в издательстве ACM (Association
for Computing Machinery) в серии ACM Conference Proceedings Series,
индексируемом в базах данных Web of Science, Scopus и др.
(http://egov.ifmo.ru/files/NewsLetter_eGov_2015_30_258.pdf).
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Офіційна інформація
В
Україні
набирає
популярність
система
електронних
держзакупівель ProZorro: за оцінками Мінекономіки, її використання в
лютому-вересні дозволило бюджету заощадити 200 млн грн.
У числі держзаявок можна виявити і нестандартні лоти: так,
Маріупольський морторгпорт закуповує ганчір’я (для прибирання), а
Управсправами апарату ВР – лак для волосся (для перукарні). За словами
експертів, запуск ProZorro дозволив вирішити важливу проблему – тепер при
проведенні держтендерів бюджетні кошти використовуються прозоро. «У
вересні більше 650 органів держвлади розмістили близько 9,5 тис. тендерів.
Їх бюджет досягнув 3,5 млрд грн», – пояснює Микола Жандоров, керівник
Zakupki.prom.ua, що входить в структуру ProZorro.
ProZorro – це електронна система держзакупівель, що складається з
центральної бази даних і підключених шести торгплощадок – dz.prom.ua, etender, newtend, publicbid, держзакупівлі.онлайн, smarttender. «Це сайти, де
держзамовники
розміщують
оголошення.
Будь-яке
підприємство
реєструється, пропонує продукцію з ціною. І не тільки пропонує, а й зменшує
ціну в ході понижуючого аукціону, щоб обійти конкурентів, виграти тендер»,
– пояснює заступник міністра економіки Максим Нефедов.
При цьому якщо сума держзамовлення менша 35 тис. грн, підприємці
беруть участь безкоштовно. А у випадку дорогих тендерів постачальник
вносить 175 грн. Зауважимо, що в основному через ProZorro йдуть
допорогові закупівлі. Але є винятки: наприклад, Кабмін дозволив
Міноборони проводити надпорогові закупівлі одягу, взуття, продуктів та
інших неспецифічних товарів.
До кінця 2016 року Мінекономіки планує перевести в онлайн всі
держзакупівлі, крім специфічних та оборонних. Це зроблять, об’єднавши
ProZorro та ДП «Зовнішторгвидав».
Також влада хоче створити Реєстр компаній-порушників правил
держзакупівель – їх не допустять до тендерів. А поки ProZorro чекає
трансформація: Рада прийняла закон, за яким підвищений поріг торгів для
товарів до 200 тис. грн, для робіт до 1,2 млн грн. «Це нововведення запрацює
до кінця 2015-го. А на реалізацію всієї реформи треба п’ять років. Сама ідея
хороша, але питання – чи вдасться вбити корупцію і договірняк. Адже поки
відомства неохоче підключаються до системи. Процес рухався б швидше,
якби їх законодавчо зобов’язали проводити закупівлі тільки відкрито. Плюс
необхідно підвищувати поріг. Тоді, великі держтендери зможуть
контролювати не тільки чиновники, а й громадськість», – вважає керівник
секретаріату Ради підприємців при КМУ Андрій Забловський.
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Сама процедура участі підприємств в електронних держтендерах
складається з п’яти етапів. «Перший – період уточнень, коли
постачальники задають питання держзамовникам, наприклад за умовами,
термінами, теххарактеристиками. Другий – прийом пропозицій. Тут
постачальники подають заявки і документи (за бажанням), вказують вартість.
При цьому держзамовник не бачить ні назви фірм-учасників, ні цін
пропозицій». За його словами, третій етап – аукціон – проходить у три
раунди: «Тут постачальники можуть запропонувати кращу ціну за тендером.
Офіційна інформація
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Як правило, у всіх раундах кожному учаснику надається по дві хвилини, щоб
змінити вартість пропозиції. Раунди йдуть один за одним, з перервою в дві
хвилини. Потім відкривається список учасників та їх пропозиції. Система
автоматично вибирає переможця: ним стає постачальник, що запропонував
найкращу, тобто найнижчу ціну».
Четвертий етап – кваліфікація: «Йде оцінка пропозиції кандидатапереможця, вивчаються документи. Якщо папери не були прикріплені до
заявки, то замовник їх запитує. Якщо папери, ціна і сама пропозиція
відповідають умовам тендеру, компанія оголошується переможцем. Якщо ж
виявляються невідповідності, право виконати держтендери отримує наступна
компанія, що запропонувала другу за вигодою ціною», – роз’яснює
Жандоров. І нарешті, п’ятий етап електронних держторгів – «пропозиції
розглянуті». На цьому етапі йде підготовка і підписання договору. Після того
як у систему завантажується підписаний договір, статус тендеру змінюється
на «завершений» (Як працюють держзакупівлі через інтернет, що
продають
і
як
взяти
участь
(інфографіка)
//
http://news.finance.ua/ua/news/-/359431/yak-pratsyuyut-derzhzakupivli-cherezinternet-shho-prodayut-i-yak-vzyaty-uchast-infografika. – 2015. – 25.09).

25 вересня 2015 року у КМУ відбулося розширене засідання
Координаційної ради з питань реалізації в Україні міжнародної
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» за участі Державного
агентства з питань електронного урядування України, представників
Міністерств та представників інших центральних органів виконавчої
влади, інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій.
Головними питаннями стали обговорення проекту проміжного звіту про
реалізацію плану дій.
На засіданні були представлені результати виконання заходів плану дій
за 5 напрямками та подальші кроки щодо їх реалізації:
1. Сприяння діяльності інститутів громадського суспільства, їх участі у
формуванні та реалізації державної політики;
2. Забезпечення доступу до публічної інформації;
3. Запобігання і протидія корупції;
4. Підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг;
5. Впровадження технологій електронного урядування та розвиток
електронної демократії.
«Програма «Партнерство «Відкритий Уряд» – це виклик для України та
одночасно шанс, який ми не маємо права втратити. – зазначив Голова
Державного агентства з питань електронного урядування України, Олександр
Риженко. – План дій з виконання Програми охоплює широкий спектр завдань
від боротьби з корупцією до електронної демократії, а, отже, його успішне
виконання залежить саме від ефективного партнерства між органами влади,
представниками громадськості та бізнесу».
З проектом проміжного звіту можна ознайомитися за посиланням:
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article.
Офіційна інформація

8

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України Петра Порошенка
(електронне урядування)»

16 – 30 вересня 2015 року

< 2015
20-28 лютого
Остаточний звіт буде оприлюднено після врахування пропозицій,
висловлених під час засідання (Представники міжнародної ініціативи
«партнерство «відкритий уряд» закликали громадськість до активних
спільних дій // http://dknii.gov.ua/content/predstavnyky-mizhnarodnoyiiniciatyvy-partnerstvo-vidkrytyy-uryad-zaklykaly-gromadskist-do. – 2015. –
25.09).

24 вересня 2015 року відбулось експертне обговорення попередніх
результатів Оцінки готовності до відкритих даних для України, яке
проводиться міжнародними експертами на замовлення Державного
агентства з питань електронного урядування за підтримки Програми
розвитку ООН в Україні.
Олександр Риженко, голова Державного агентства:
«Сьогодні розвиток відкритих даних є одним з головних пріоритетів
багатьох демократичний країн, адже відкриті дані – це інструмент
економічного зростання, прозорості влади та громадської участі. Україна має
величезний потенціал у сфері відкритих даних і ми разом – влада, бізнес та
громадськість – маємо зробити все необхідне, щоб якнайшвидше реалізувати
ці нові можливості!».
Дослідження відбувається згідно методики Всесвітнього банку ODRA та
оцінює поточний стан екосистеми відкритих даних в Україні за 8
напрямками:
1. Позиції лідерів держави.
2. Законодавчі вимоги.
3. Інституційна структура.
4. Політика управління відкритими даними.
5. Запит на відкриті дані.
6. Залучення громадян та їх навички.
7. Фінансування відповідних програм.
8. Національна інфраструктура.
Під час презентації попередніх результатів дослідження Данієль Дітріх,
відомий міжнародний експерт, зосередив увагу аудиторії на найбільш
критичних моментах по кожному з 8 напрямків для формування спільних
пропозицій щодо їх можливого вирішення. Остаточні результати
дослідження та відповідні рекомендації будуть публічно представлені
наприкінці жовтня 2015 року та стануть основою для розробки дорожньої
мапи розвитку відкритих даних в Україні.
Проект Постанови КМУ «Про затвердження Положення про набори
даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», яка
фактично дасть старт розвитку відкритих даних в Україні, проходить
останній етап погодження в КМУ. Під час погодження перелік наборів даних
збільшено з 290 до 340 (Відкриті дані – сучасний інструмент
економічного розвитку! // http://dknii.gov.ua/content/vidkryti-dani-suchasnyyinstrument-ekonomichnogo-rozvytku. – 2015. – 24.09).
Офіційна інформація
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В оновленому Рейтингу бюджетної прозорості від всесвітньої
мережі International Budget Україна опустилася на 56 місце зі 102 країн,
що беруть участь у рейтингу.
В порівнянні з попереднім рейтингом, що був опублікований у 2013
році, Україна опустилася на 21 позицію вниз, набравши 46 балів зі 100 у
зведеному індексі прозорості бюджетів.
Інформація, яка використовувалася для укладання рейтингу, була
зібрана протягом 2013-першого півріччя 2014 року. Проте, як зазначають
експерти, з того часу радикальних покращень у сфері бюджетної прозорості
поки не відбулось.
«Україна продемонструвала карколомне падіння – за 4 роки ми
опустилися з 19 місця на 56, опинившись між Малайзією та Беніном», –
стверджує експерт International Budget Partnership в Україні Володимир
Тарнай.
«Мені б хотілося списати усі проблеми на дії попередньої влади, але
інформація про бюджет та його використання все ще лишається в гострому
дефіциті».
Як слідує з рейтингу, найбільша проблема бюджетування в Україні –
уряд не дає громадськості достатньо можливостей для участі у
бюджетному процесі. За цим показником експерти оцінили старання
України лише на 23 бали зі 100.
Очолила рейтинг Нова Зеландія, що набрала 88 балів зі 100. Росія посіла
11 місце, Польща – 22, Румунія – 9, Грузія – 16. Попереду України у
рейтингу бюджетної прозорості також опинилися такі країни як Танзанія,
Намібія, Нікарагуа, Ботсвана тощо.
International Budget Partnership – міжнародна мережа організацій, що
займаються питаннями бюджетної прозорості. З 2009-го року мережа
випускає рейтинг бюджетної прозорості Open Budget Survey.
Дослідження складалося з 140 фактичних питань, які оцінюють 3
критерії бюджетної звітності: прозорість бюджету, можливості для участі
громадськості у бюджетних процесах і перевірка впливу законодавчого
органу і вищого органу аудиту кожної країни (Україна опустилася на 21
позицію
в
рейтингу
бюджетної
прозорості
//
http://www.epravda.com.ua/news/2015/09/24/560941/. – 2015. – 24.09).

Глава Госгеокадастра Максим Мартынюк:
Государственная служба Украины по вопросам геодезии,
картографии и кадастра (Госгеокадастр) планирует в 2016 году
предоставлять 100 % админуслуг в сфере земельных отношений в
электронном виде.
В настоящее время в целом Госгеокадастр предоставляет 16 админуслуг
в сфере земельных отношений. Госгеокадастр планирует разработать
системы оформления земли гражданами в два визита: первый визит – подача
заявления, второй визит – получение документов о праве собственности.
Такая схема позволит оформить землю примерно за четыре месяца, тогда как
Офіційна інформація
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на данный момент процесс может растягиваться до двух лет. Планируется
также передача всех «бюрократических» функций по оформлению земли
гражданами в центры предоставления административных услуг.
Также отметим, что Министерство регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует до 6 октября
этого года открыть доступ к Государственному земельному кадастру для всех
украинцев. На сегодняшний день уже открыты реестры для нотариусов,
которые могут брать выдержки из земельного кадастра для осуществления
нотариальных действий (Сергей Кулеш В следующем году Госгеокадастр
планирует полностью перейти на электронное предоставление услуг //
http://itc.ua/news/v-sleduyushhem-godu-gosgeokadastr-planiruet-polnostyupereyti-na-elektronnoe-predostavlenie-uslug. – 2015. – 23.09).

22 вересня 2015 року відбулась робоча зустріч керівництва
Агентства з Michiel Malotaux, відомим нідерландським експертом з
інтероперабельності та автором одного з базових європейських
документів у сфері е-урядування «Europenean Interoperability Farmework
2.0».
Кожен, хто має відношення до запровадження е-урядування, хоч раз та
бачив схему, що наведена нижче. Ця концептуальна модель описана в рамках
EIF 2.0 та задає вектор розвитку архітектури електронного урядування для
країн ЄС, а також досягнення інтероперабельності інформаційних систем.
Голова Державного Агентства з питань електронного урядування
України Олександр Риженко:
«Найбільшим викликом для країни у сфері е-урядування є
запровадження електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів та
розвиток інтероперабельності, а досвід країн ЄС підтверджує це. Хочу
подякувати від імені Агентства, від усіх небайдужих українців, та особисто
від себе пану Мішелю за готовність допомогти Україні».
В рамках зустрічі Michiel Malotaux ознайомився з поточним планами
щодо розвитку інтероперабельності в Україні, а також надав ряд корисних
порад, рекомендацій та застережень щодо кожного із запланованих етапів
розвитку.
Головний підсумок зустрічі – Michiel Malotaux погодився стати
експертом проекту в Україні та надавати консультаційну допомогу при
плануванні, запровадженні та розвитку електронної взаємодії державних
інформаційних
ресурсів!
(Олександр
Риженко:
«Запровадження
електронної взаємодії державних інформаційних систем та розвиток
інтероперабельності – найбільший виклик для країни у сфері еурядування»
//
http://dknii.gov.ua/content/europenean-interoperabilityfarmework-ukraine. – 2015. – 22.09).
Заступник Міністра Мінагрополітики з питань європейської
інтеграції Владислава Рутицька під час виступу на Форумі електронного
врядування у Львові:
Офіційна інформація
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Мінагрополітики працює з системою електронної взаємодії з
органами виконавчої влади (СЕВ ОВВ).
«В системі працює більш 50 органів влади. З вересня в режимі
тестування працює частина модулів внутрішньої системи електронного
документообігу. А саме – система HelpDesk, система електронного архіву
наказів, система електронного архіву договорів, система довідників
підрозділів, персоналу, та оргструктури».
Електронний уряд – це скорочення витрат, сприяння економічному
розвитку, підвищення прозорості та підзвітності, поліпшення надання послуг
та вдосконалення державного управління. «Плануємо в жовтні
переадресувати звернення громадян, які надходять до відповідного відділу,
на гарячу телефонну лінію Міністерства для оперативного реагування».
З квітня місяця Міністерство аграрної політики та продовольства
працює в двох системах електронних закупівель з сервісом «Prozorro». Ця
база спрямована на боротьбу з корупцією та заощадження державних коштів
при закупівлях. До системи електронних державних закупівель вже
доєднались низка підприємств та компанії зі сфери управління міністерства,
зокрема ПАТ «Аграрний фонд», ПАТ «ДПЗКУ», ДП «Укрспирт»
(Мінагрополітики долучається до системи електронного документообігу,
– Владислава Рутицька // http://minagro.gov.ua/node/18482. – 2015. – 22.09).

18 вересня Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський в рамках
свого візиту до Стокгольму провів двосторонню робочу зустріч з
Міністром інфраструктури Швеції Анною Йоханссон.
На порядку денному заходу стояло обговорення кількох питань
організації транспортного сектору Швеції, зокрема питання власності та
моделей фінансування, а також електронного урядування на прикладі
єдиного морського вікна. Окрему увагу сторони приділили питанню
забезпечення безпеки на транспорті.
Пані Йоханссон поінформувала Андрія Пивоварського про «Концепцію
нульової смертності», розроблену шведськими спеціалістами, та її
ефективність. Концепція розглядає дорожньо-транспортну систему як єдине
ціле, компоненти якого – дороги, транспортні засоби та пішоходи – під час
взаємодії один з одним гарантують безпеку. Цілісний підхід є принципово
новим в області безпеки дорожнього руху. На основі такого бачення у Швеції
здійснено адаптацію доріг, вулиць і транспортних засобів до особливостей
людини. При цьому відповідальність за безпеку несуть як творці дорожньотранспортної системи, так і її користувачі. З часу прийняття концепції
нульової смертності у Швеції скоротилося число загиблих у ДТП.
Андрій Пивоварський високо оцінив досягнення шведської сторони у
сфері транспортної безпеки. «В цьому питанні шведська сторона зробила
великий крок вперед. Для України це вкрай актуальне питання. На жаль, за
рівнем смертності на дорогах наша країна знаходиться на початку рейтингу і
нам важливо перейняти досвід Швеції, щоб зробити наші дороги безпечними
для всіх учасників».
Офіційна інформація
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Крім цього, пан Пивоварський розповів про заходи, що проводяться
українською стороною з метою залучення вантажопотоків, а також пошуку
найбільш оптимальних умов та маршрутів транспортування вантажів. За
словами
Міністра,
велика
увага
приділяється
напрацюванню
взаємоприйнятних шляхів розвитку вантажних перевезень залізничним
транспортом у сполученні Європа-Азія. «Щоб зняти штучні бар’єри, що
перешкоджають росту обсягів перевезень, нам важливо започаткувати
спільний контроль вантажів. Ми зацікавлені в обміні досвідом зі швецькою
стороною по удосконаленню процедур контролю та електронному
документообігу. Максимальне виключення людського фактору при
оформленні документів на вантаж – головний чинник у боротьбі з
корупцією» (Україна перейматиме досвід Швеції щодо поліпшення
безпеки дорожнього руху // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=248494682&cat_id=244277212. – 2015. – 21.09).

Міністр юстиції Павло Петренко:
Міністерство юстиції звернулося до Державної фіскальної служби,
Пенсійного фонду та органів статистики з ініціативою створити он-лайн
систему обміну інформацією щодо реєстрації бізнесу аби бізнесмен,
зареєструвавши компанію на сайті Мін’юсту, не мав відвідувати інші
органи.
«Зараз підприємець через сайт Міністерства юстиції за 5 хвилин або
протягом 24 годин відвідавши відділ реєстрації може безкоштовно
зареєструвати компанію. Але потім йому треба бігати ще по інших
відомствах для того, щоб стати на облік. Ми ініціюємо співпрацю
для онлайн обміну інформацією з Фіскальною службою, Пенсійним фондом і
органами статистики. Маю надію, що ці органи підтримають дану
ініціативу».
Запровадження даної ініціативи не потребує змін у законодавстві.
«Треба робити маленькі речі по електронному врядуванню кожному на
своєму місці. Міністр фінансів підтримує нашу ініціативу. Маю надію, що і
його підлеглі, так само як і підлеглі Міністрасоцполітики підтримають цю
ініціативу».
«Минулого року у нас з’явився перший електронний сервіс, який
запровадило Міністерство юстиції. Ми перевели в електронний формат торги
конфіскованим майном – одну з найкорумпованішихсистем в міністерстві».
Система витримала шалену критику і довела свою успішність.
»СЕТАМ зараз є одним із найуспішніших державних сервісів, де на
аукціонах продаються тисячі лотів від мобільних телефонів до цілих
майнових комплексів. Багато в чому саме на прикладі системи торгівлі
арештованим майном розроблялася система електронних державних
закупівель».
Він також розповів про систему он-лайн сервісів, яка дає змогу за кілька
хвилин зареєструвати компанію чи отримати витяг, виписку або довідку з
реєстрів нерухомості та бізнесу.
Офіційна інформація
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«Цими послугами скористалися вже більше 1 млн. українців. Платні
послуги отримали майже 70 тис українців у сфері реєстрації бізнесу та 40
тисяч – в сфері реєстрації нерухомості».
Окрім того, він поінформував присутніх про запуск онлайн сервісів у
сфері реєстрації актів цивільного стану.
«Ми почали запроваджувати електронні сервіси у найбільш важкій сфері
– сфері реєстрації актів цивільного стану. Ніхто не вірив, що в цій системі
можна запровадити систему електронної оплати чи отримання свідоцтва про
народження і реєстрацію шлюбу он-лайн. У липні цього року ми запустили
цей пілот у кількох перших РАЦСах України, зараз їх вже 113. Зайшовши на
сайт, можна обрати зручну дату та час шлюбу, оплатити послуги,
направити відскановані документи і прийти тільки на урочисту подію. Не 4
рази ходити до РАЦС як раніше, а лише 1».
Львівський міський голова Андрій Садовий:
«Позиція Міністерства юстиції є принциповою – кожна людина повинна
мати можливість швидко отримати потрібну інформацію. Позиція міста
Львів – ми готові буди експериментальним майданчиком, де б
відпрацьовувалися новації, які потім могли б рухатися по всіх містах нашої
держави» (Вже незабаром українським підприємцям більше не доведеться
бігати по різних інстанціях для того, щоб зареєструвати свою компанію,
– Павло Петренко // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248492408&cat_id=244277212. – 2015. – 18.09).

Офіційна інформація

14

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України Петра Порошенка
(електронне урядування)»

16 – 30 вересня 2015 року

< 2015
20-28 лютого

Регіональні ініціативи
Голова облдержадміністрації Валентин Резніченко:
У Дніпропетровській облдержадміністрації назавжди позбавляються
від паперової бюрократії, а близько 2,5 тисяч держслужбовців обласної,
районних адміністрацій та комунальних підприємств Дніпропетровської
області переходять на електронно-цифрові підписи і печатки.
Першими електронні ключі отримали всі співробітники управління
інформаційних технологій та електронного управління ОДА.
«Електронне урядування – не майбутнє, а сьогодення. Дніпропетровська
облдержадміністрація доводить це на власному прикладі. Перше управління
вже отримало електронні ключі. Найближчим часом це зроблять всі обласні
чиновники, за ними працівники районних адміністрацій».
В першу чергу, електронний підпис оформлять ті, хто займається
проведенням тендерів, документообігом і надає адміністративні послуги.
Такий підхід дозволить значно скоротити час обробки документів, надання
адміністративних послуг, прискорить багато управлінських процесів.
«Електронне урядування – успішна практика багатьох європейських
країн. Там людина може, не виходячи з дому, отримати довідку, оплатити
комунальні послуги, зареєструвати бізнес, оформити документи, а в деяких
країнах – навіть проголосувати. Дніпропетровщина обрала цей шлях.
Система пручається. Але ми її змінимо».
«Кожен департамент самостійно буде визначатися з кількістю
співробітників, які отримають електронний підпис. Однак наше управління
перейшло на таку інновацію всім складом», – розповіла начальник
управління інформаційних технологій та електронного управління ОДА
Тетяна Шаповалова.
Електронні ключі не тільки прискорять роботу управлінців, але і стануть
ще одним кроком до прозорих держзакупівель. Тепер з системою ProZorro
службовці зможуть працювати безпосередньо з допомогою електронних
ключів.
Дніпропетровська область розпочала активний перехід на систему
електронного управління. Зараз в області вже введено 35 електронних
послуг. Людям полегшили життя в оформленні субсидій, закордонних
паспортів, видачу довідок про доходи, несудимість тощо. Планується, що до
кінця року в регіоні працюватиме 150 послуг онлайн.
Дніпропетровська ОДА та ряд комунальних установ перейшли на
систему електронних закупівель ProZorro. У дніпропетровських вишах
успішно впроваджена електронна система «Конкурс», яка повністю виключає
людський фактор при наборі майбутніх студентів (Дніпропетровська ОДА
переходить
на
електронні
підписи,
–
Резніченко
//
http://www.rbc.ua/ukr/news/dnepropetrovskaya-oga-perehodit-elektronnye1443510269.html. – 2015. – 29.09).
Регіональні ініціативи
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Начальник отдела госрегистрации земельных участков Управления
Госземагентства в Житомирской области Богдан Ковальчук сообщил,
что на Житомирщине пока был лишь один случай заказа выписки через
Интернет. То есть от корреспондента «ФАКТОВ».
К сожалению, люди не спешат пользоваться новшествами. То ли не
знают, то ли опасаются. К тому же многие пенсионеры, в частности
в сельской местности, не имеют доступа к Сети. Кроме того, граждане
уверены, что надежнее заказать документ лично.
Далеко не все сельские советы знают об этом. Хотя такой сервис удобен
не только для простых граждан, но и для нас, госрегистраторов. Ведь
намного сложнее принять за день несколько десятков людей, выслушать
проблемы каждого, чем принять заявку по Интернету, а затем выполнить
заказ.
К слову, получить готовую выписку можно в любом из 660 центров
предоставления административных услуг по всей Украине. Единственный
документ, который для этого понадобится, — удостоверение личности.
Председатель Госгеокадастра Максим Мартынюк:
Экстерриториальность, основанная на высоком уровне развития
информационных технологий, — неотъемлемая составляющая современного
общества, и этот принцип должен быть обязательным в сфере
предоставления админуслуг. Введя электронный прием заявлений,
мы расширяем возможности для граждан и одновременно уменьшаем
нагрузку на региональные отделения Госгеокадастра, поскольку часть
заказчиков сможет обойтись без визита в эти центры. Сервис доступен
по всей территории Украины, поэтому принцип экстерриториальности
действует, что и было основной нашей целью. Госгеокадастр проводит для
работников на местах тренинги по приему электронных заявок, и их навыки
будут совершенствоваться.
За первый месяц после запуска электронной услуги «заказ выписки
из Государственного земельного кадастра» сервисом воспользовались 780
граждан. В основном это жители столицы. Наибольшее количество
электронных заявлений касалось участков в Киеве и Киевской области. Такое
соотношение связано с тем, что сервис начал действовать на территории
Киевщины и постепенно был расширен на остальные регионы. Также
в тройке областей с наибольшим количеством запросов Харьковская
и Ровенская.
Обработка заявки занимает в среднем сутки. Интерфейс формирования
заказа, система электронных подтверждений на имейл и функция
электронной оплаты услуги работают без нареканий.
Получение выписки о земельном участке — самая популярная услуга
в сфере земельных отношений. Оформление и переоформление земли —
процесс постоянный, и спрос на эти услуги стабильно высокий. Ежегодно
в Украине по заявлениям граждан выдается около миллиона выписок.
Государственные кадастровые регистраторы в течение только одной недели
Регіональні ініціативи
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зарегистрировали 36 тысяч 360 земельных участков и выдали 42 тысячи 907
выписок. Всего с начала года по заявлениям граждан зарегистрированы 519
тысяч 863 земельных участка и предоставлены 687 тысяч 292 выписки.
Специалисты Госгеокадастра проанализировали структуру отказов
в оформлении выписок. Чаще всего это происходит в случае подачи заявки
человеком, не прошедшим процедуру идентификации. Другие причины —
отсутствие
правоустанавливающих
документов
и несоответствие
предоставленных бумаг. Получить уже готовую выписку граждане могут
в ближайшем центре административных услуг (Ленина Бычковская,
«ФАКТЫ» (Житомир) «Наверное, люди опасаются заказывать документ
на землю через интернет» // http://fakty.ua/206531-navernoe-lyudiopasayutsya-zakazyvat-dokument-na-zemlyu-cherez-internet-k-tomu-zhe-dalekone-vse-selskie-sovety-znayut-o-novshestve. – 2015. – 29.09).

Набула чинності нова Програма впровадження елементів
електронного урядування в Запорізькій області на 2015 – 2016 роки,
розроблена облдержадміністрацією. Її затвердили депутати обласної ради
у ході 47-ї позачергової сесії.
Перехід на електронне урядування в органах влади є не лише вимогою
часу щодо розвитку інформаційного суспільства, а й українського
законодавства.
Реалізація цієї програми має на меті розширення можливостей:
електронного доступу до інформації про діяльність місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення
конституційних прав та надання можливості безпосередньої участі як
інститутів громадянського суспільства, так і громадян у процесах
громадської експертизи та контролю за результативністю й ефективністю
діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування через упровадження в них елементів електронного
урядування.
Стартує Програма у жовтні 2015 року, а завершити її впровадження
планується у грудні 2016 року. На її реалізацію з обласного бюджету буде
спрямовано 1419 тис. грн.
У результаті виконання Програми очікується отримання експертної
оцінки електронної інфраструктури, що слугуватиме відправним базисом для
подальшого
планування
поетапного
впровадження
електронного
документообігу в Запорізькій області; функціонування системи електронних
закупівель та торгів за бюджетні кошти, яка суттєво зменшуватиме
можливості для проявів корупції у цій сфері; функціонування системи
електронного моніторингу закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні
кошти; функціонування автоматизованого комплексу програмного
забезпечення, який забезпечуватиме право громадян на подання звернень та
запитів щодо надання публічної інформації в електронній формі через
офіційні веб-ресурси місцевих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування (Обласна влада зробила крок до електронного урядування
Регіональні ініціативи
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//
http://www.potencial.org.ua/view/news/oblasna-vlada-zrobila-krok-doelektronnogo-uryaduvannya.html. – 2015. – 25.09).

В еру сучасних електронних технологій Рівне залишається в
«кам’яному віці». І причина цьому – не брак знань чи коштів, а саботаж
із боку рівненських чиновників.
…Активісти самі неодноразово пробували зв’язатися з представниками
міської вдали Рівного та запропонували долучитися до всіх сервісів
абсолютно безкоштовно. Рівненські активісти хотіли, щоб міська влада дала
згоду на БЕЗКОШТОВНЕ впровадження ГОТОВОГО ПРОДУКТУ.
Результату – нуль.
Начальник управління забезпечення надання адміністративних
послуг Рівненської міської ради Віталій Герман:
Щодо IGOV. Особисто спілкувався з Дубілетом. Від допомоги не
відмовилися. Ми знайшли порозуміння, погодили співпрацю. Він погодився з
моєю думкою, що головним на сьогодні є питання оптимізації, тобто
ліквідація надуманих адміністративних послуг, цим команда Рівненського
ЦНАПу на сьогодні активно і займається.
Шановні рівняни, не переживайте про електронні сервіси надання
адміністративних послуг. Все буде добре. В рамках проекту фонду
німецького співробітництва GIZ «Реформа управління на Сході України»
створена робоча група з запровадження електронного урядування. До складу
цієї групи включені керівники ЦНАП таких міст: Вінниця, Рівне, Київ,
Луцьк,
Харків,
Суми,
Львів,
Івано-Франківськ,
представники
Мінекономрозвитку, Мінрегіону, Державного агентства з е-урядування,
нардепа ВРУ Кудлаєнка від м.Вінниця. В рамках цього проекту в минулому
році було 5 робочих зустрічей для обговорень. Результат – розроблені
законодавчі акти передані та прийняті в першому читанні Верховною Радою
України.
Тим часом офіційний коментар одного з засновників IGOV, ІТдиректора «ПриватБанку» Дмитра Дубілета відрізняється від думки
рівненського чиновника:
- Наразі на Рівненщині працюємо лише з Кузнецовськом. Як тільки у
Рівному буде бажання, готові протягом місяця запровадити біля 100
державних послуг. До кінця жовтня – абсолютно безкоштовно також
можемо провести навчання всіх чиновників.
Нагадуємо, що рівненські чиновники не спромоглись долучитись навіть
до електронних загальнодержавних реєстрів. А на це їм ОФІЦІЙНО була
дана вказівка Кабміну. За що, власне, голова ОДА і отримав догану.
Що ж пропонують Рівному громадські активісти:
1. Підключення до системи IGOV та надання через неї 100 державних
послуг.
2. Офіційно запустити електронні петиції громадян до міської влади.
Готове
технічне
рішення
–
безкоштовно. http://kuznetsovskrada.gov.ua/petition/site/done
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3. ОпенСіті – повідомлення про комунальні дефекти.
4. Безкоштовний електронний документообіг... (Юрій Дюг »Кам’яний
вік-2»: чому влада Рівного ігнорує пропозицію безкоштовного
запровадження
електронного
урядування
//
http://vse.rv.ua/politika/1443180916-kamyaniy-vik-2-chomu-vlada-rivnogoignoruie-propoziciyu-bezkoshtovnogo. – 2015. – 25.09).

24 вересня в дискусійному клубі «Експертна думка» депутат
Верховної ради України від Об’єднання «Самопоміч» Роман Семенуха та
член політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Володимир
Зуб зустрілися з чернігівським журналістами та громадськими діячами,
аби обговорити проект «Електронний уряд».
Сам проект полягає в максимальній публічності місцевих та
загальнодержавних органів влади. Це означає, що громадянин за допомогою
комп’ютера чи інших засобів може зайти на спеціально створений сайт та
перевірити будь-яку інформацію, пов’язану з роботою владних органів.
Наприклад, шляхи наповнення бюджету та видатки з нього, переглянути
договори на землю чи написати запит меру.
Міста, де подібні проекти впроваджені, можна перерахувати на пальцях:
Львів, Вінниця, Одеса… І єдина причина чому мережа електронних урядів
розвивається так повільно – це політична воля. Якщо влада «зверху» не
зацікавлена зайнятися розвитком електронного управління, то робити це
треба знизу, впевнені представники «Самопомочі».
Народний депутат від фракції «Об’єднання «Самопоміч» Роман
Семенуха вважає впровадження проекту «Електронний уряд» важливим
кроком в подоланні корупції. «Грамотна і скоординована реалізація кожного
подібного проекту рухає нашу країну вперед, а прозорість зменшує
корупційні ризики та відновлює довіру людей».
Член політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Володимир Зуб:
Завдання такої системи полягає у вдосконаленні управлінських процесів
та спрощенні життя мешканців міста. Наприклад у Львові, електронне
управління дозволяє громадянам контролювати розподіл бюджету міста, а
також бачити куди гроші виділяються і як вони використовуються. У місті
лева також впровадили картки учасників АТО, завдяки яким всі документи,
що підтверджують цей статус треба зібрати лише раз. Дані вносяться на
картку і з її допомогою можна і дитину до садочка влаштувати, і статус
приватного підприємця оформити. Такі картки «Самопоміч» хоче
запровадити для всіх, адже це дозволить набагато зменшити бюрократичний
тиск.
«Електронне врядування» дозволяє забути поняття «черги», адже
спілкування з чиновниками максимально переводиться в електронний
формат, зменшити терміни надання необхідних довідок, а в перспективі й
відмовитися від тих з них, котрі перетворилися в радянський атавізм, але їх
все ще продовжують вимагати (приклад – довідка про відсутність судимості).
Завдяки цьому проекту можуть проводитися тендери, держзакупівлі,
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аукціони в режимі on-line. База всіх договорів міста стає доступною для
мешканців, а законність забудов можна перевірити на генплані.
Звичайно, цього всього не досягнути без навчання комп’ютерній
грамотності, котрою володіє більшість молоді та громадян середнього віку,
але майже не володіють люди старшого віку. Саме на підвищення
комп’ютерної грамотності серед населення всіх вікових груп направлений
один з проектів «Самопомочі». Він вже тривалий час успішно
впроваджується в Чернігові, а заняття проводяться в приміщенні міської
організації Об’єднання.
«Як не дивно, але чиновники Чернігова часто не вміють користуватися
комп’ютерами та в більшості своїй не знають що таке електронна пошта і що
слід відповідати на питання мешканців. Як така людина може оперативно
реагувати і допомагати містянам, виконуючи свої безпосередні обов’язки?».
Влада має працювати для людей, і зміни в країні відбудуться тільки тоді,
коли українці зрозуміють, що саме люди – джерело влади («Електронне
врядування» – важливий крок до подолання корупції або як розвиватися
Чернігову з неграмотними чиновниками // http://edumka.com/presstsentr/
item/2096-elektronne-vryaduvannya-vazhlivij-krok-do-podolannya-koruptsijiabo-yak-rozvivatisya-chernigovu-z-negramotnimi-chinovnikami.html. – 2015. –
25.09).

Тема електронного врядування в рейтингу найпопулярніших
посідає одне з перших місць на Слобожанщині ось уже понад півроку. Й
інтерес до неї не слабшає, а тільки зростає. Тим паче, що в Харківській
облдержадміністрації анонсували старт системи уже через місяць.
З її запровадженням очікують повного переходу на електронний
документообіг, автоматизації центрів з надання адміністративних послуг,
впровадження електронної реєстрації громадян та державного майна,
функціонування єдиної бази з роботи з переселенцями. І якщо управлінці від
цієї інновації очікують спрощення ведення документації та обліку, то люди
передовсім сподіваються на викорінення корупційних схем, полегшення
оформлення та подання різних довідок, заяв, витягів тощо, а також
збільшення прозорості діяльності самих управлінців.
Подібні системи електронного урядування існують у багатьох західних
країнах, де найголовніша цінність — людина та її потреби. Перелік послуг,
які громадяни розвинених країн можуть отримати, не виходячи з дому чи
офіса, поширюється на всі сфери суспільного життя — від подачі податкових
декларацій до запису дитини в дитсадок.
Харківщина в межах реалізації положень Стратегії сталого розвитку
«Україна-2020» стала пілотним регіоном у реалізації проекту електронного
урядування, започаткованого Кабінетом Міністрів та Адміністрацією
Президента України за сприяння Посольства Великої Британії в Україні і
Міжнародного агентства регіонального розвитку GloBee. Для стратегування,
проектування, розроблення і впровадження системи електронного
урядування в Україні на платформі Microsoft SharePoint було залучено
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компанію Portis Consulting. Це одна з провідних компаній світу, що
спеціалізуються на розробленні та впровадженні систем електронного
управління «під ключ», бізнес-трансформації та модернізації організацій
державного сектору багатьох країн.
Заступник голови Харківської облдержадміністрації Юлія
Світлична:
«Унікальність проекту в тому, що обласній адміністрації, яка виступила
його ініціатором, вдалося залучити партнера — компанію Portis Consulting.
Компанія взяла на себе повне фінансування проекту, що дуже важливо в
умовах обмежених бюджетних можливостей». Portis Consulting вже
розробила електронну платформу, на якій можна створити будь-яку програму
обліку.
Найважливішим для органів влади в Харківській облдержадміністрації
вважають упровадження електронного документообігу. Повністю перейти
на такий документообіг тут мають намір в 2016 році. Великі сподівання на
систему електронного урядування покладають і в питанні організації обліку
тимчасово переміщених осіб, оскільки, крім самого обліку, в систему
закладено й можливості організації роботи з міжнародними організаціями,
які допомагають переміщеним особам. У перспективі, кажуть у ХОДА, цей
напрям буде задіяно повною мірою.
«Якщо точніше, нова система не тільки автоматизує облік, а й переведе в
електронний вигляд усі ті сервіси, які до послуг громадян, — уточнює
директор представництва компанії Portis Consulting Шон Кілті. —
Розробляють платформу харківські IT-фахівці. Ця робота не передбачає
використання бюджетних коштів, її фінансуватимуть завдяки міжнародній
технічній допомозі».
Улітку уряд Швейцарії прийняв рішення надати Україні на створення і
розвиток цієї системи понад $4,5 мільйона. Така допомога дуже доречна, бо у
скрутних економічних умовах на 2015 рік Україна змогла передбачити лише
2 мільйони гривень, а на запровадження електронного урядування в усій
країні може знадобитися майже $500 мільйонів.
Якщо тестова версія електронного урядування позитивно покаже себе
на прикладі Харківської області, то з початку 2016-го з’явиться
можливість повністю перейти на цю платформу в Адміністрації
Президента, Кабінеті Міністрів і РНБО, а згодом її впроваджуватимуть в
усій Україні (Володимир Галаур Без хабарів і сумнівних компромісів //
http://ukurier.gov.ua/uk/news/bez-habariv-i-sumnivnih-kompromisiv. – 2015. –
24.09).

Заступник міського голови Рівного Руслан Шевчук, він підтримує
ідею запровадження електронного документообігу, втім не знає, що в місті
вже зроблено у цьому напрямку, бо цим не займається і порадив звернутися
до керуючого справами міськвиконкому Петра Середюка.
Петро Середюк, керуючий справами міськвиконкому:
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Є рішення міської ради щодо введення електронного документообігу в
Рівному. Зараз працюємо у цьому напрямі власними силами. Вже є
напрацювання. У цьому процесі задіяні майже всі відділи міськвиконкому.
На одному етапі робиться одне, далі робитиметься інше.
Тим часом представник ГМ «ОПОРА» Андрій Токарський каже, що в
Рівному електронне врядування на початковому етапі.
Зараз у нас тільки починають впроваджувати елементи електронного
документообігу. Так, наприклад, у нас є центр надання адмінпослуг, який
має свій сайт, і деякі послуги навіть можна отримати он-лайн, щоправда, їх
дуже мало. Основним же джерелом об’єднання електронної інформації має
бути сайт міськради. Наразі це смітник, на якому дуже важко щось знайти.
Робоча група з питань врядування, яка працює в рамках «Дорожньої карти
реформ», надавала свої пропозиції щодо того, як його змінити. Та проблема
ще в тому, що в Україні, відповідно до чинного законодавства, всі документи
мають бути у паперовому вигляді з оригіналами підпису, щоб вони були
чинними.
У свої чергу, керуючий справами Рівненської ОДА Олександр
Корнійчук зазначив, що наразі діє програма електронного документообігу
«Мегаполіс»
між
облдержадміністрацією,
її
підрозділами
і
райдержадміністраціями.
Тим часом, повноцінно ввести електронний документообіг зараз
складно, бо немає електронного підпису.
- Для того, щоб функціонував електронний підпис, потрібно 100 тисяч
гривень у рік. А мешканці Рівненщини зможуть отримувати деякі довідки та
подавати документи он-лайн, коли запрацює ЦНАП біля Рівненської ОДА.
Ми плануємо його відкрити до кінця року, а вже з нового року він буде
функціонувати повноцінно.
Тим часом Кабінет Міністрів України виніс догану головам обласних
державних адміністрацій – Рівненської, Хмельницької, Чернівецької та
Запорізької – за низький рівень приєднання до єдиного реєстру Міністерства
юстиції України. Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під
час виїзного засідання Кабміну в Полтаві (Вікторія Ричко, Юрій Дюг
Кам’яний вік: у Рівному чиновники не хочуть впроваджувати електронне
урядування // http://vse.rv.ua/politika/1443089788-kamyaniy-vik-u-rivnomuchinovniki-ne-hochut-vprovadzhuvati-elektronne. – 2015. – 24.09).

Україна на шляху переходу на е-урядування. Одним із перших міст,
яке взялося запроваджувати інноваційні методи управління, став Львів.
Але для того, щоб досягнути успіху в цій сфері, необхідно діяти не на
рівні регіонів – варто розпочинати із запровадження державного
електронного урядування.
Що є його основою? Передусім законодавча і технічна бази (ІТ-рішення
та доступ), а також готовність, безпека, довіра і комп’ютерна грамотність.
Потрібно виробити державну стратегію розвитку цифрового суспільства (є
рішення Кабміну прийняти закон «Про цифрове суспільство» (дія старого
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закінчується у 2015-ому), запровадити посвідчення особи і його
підтвердження – ІD-картку, що прирівнюється до паспорта громадянина
України і включає повноцінний електронний (цифровий) підпис. При цьому
повинен діяти захист персональної інформації, захист прав інтелектуальної
власності й авторських прав, забезпечення достатньої безпеки систем та
інформації (не вбиваючи при цьому інновацій). Про це українські та
європейські експерти у сфері ІТ- та е-урядування говорили впродовж двох
днів, 18 – 19 вересня, на Форумі е-урядування.
Кожен другий львів’янин щодня користується смартфоном, третина –
мобільним інтернетом, ще значна частка – онлайн-банкінгом
Шість тематичних панелей, 50 заходів, близько 30 спікерів —
представники влади, бізнесу і закордонні експерти ділилися своїм досвідом,
радили, як в Україні запровадити е-уряд, із чого починати, де взяти гроші, як
позбутися жорсткої бюрократії, перейти на новий рівень розвитку та змін і за
допомогою ІТ подолати корупцію у державі.
До слова, натхненням для організаторів Форуму е-урядування став твір
Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом» (це температура, за якої
загоряється папір). У Рея Бредбері палили книги для того, щоб було легше
керувати натовпом, розвивати в людях відчуття «стадності» й автоматизму. У
Львові ж «книги горіли», щоби навчити громадян змінювати себе та світ,
позбутися жорсткої бюрократії, перейти на новий щабель розвитку і змін.
Стратегія е-Львова
Львів одним із перших міст в Україні отримав свою стратегію
електронного розвитку. Саме досвід нашого міста може стати основою еурядуванння решти населених пунктів країни. Цю стратегію розробили на
основі дослідження, яким визначали, на якому рівні містяни вміють
користуватися комп’ютером, інтернетом, е-послугами. Після його
проведення і визначили пріоритетні напрямки, які потрібно розвивати у сфері
е-врядування Львова.
Отож перший – забезпечення прозорості фінансових операцій. Зі слів
співзасновника ICT Competence Centre та радника міського голови Львова
Яніки Мерило, недостатньо зробити бюджет відкритим – важливо, щоб він
став зрозумілим навіть для учнів. Тому в місті працює система «Відкритий
бюджет» – у графічному вигляді можна ознайомитись із витратами та
доходами.
Важливо досягнути й повної прозорості торгів і закупівель, змоги
подання е-звернень у форматі петицій, забезпечення вільного доступу до
публічної інформації, зокрема до зарплат чиновників, єдиного реєстру
підприємців, об’єктів державної власності тощо.
Наступний напрямок – досягнення внутрішньої ефективності
працівників міськради. Йдеться про подальший розвиток уже створеного
«Особистого кабінету» з електронною ідентифікацією жителя міста, видачу
карток львів’янина, створення можливостей для е-листування з
держслужбовцями, децентралізацію е-послуг, оцифрування та створення
реєстрів і архівів, збір та аналіз статистичної інформації Львова.
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Аби ж досягнути успіху, передусім необхідно підвищити комп’ютерну
грамотність серед львів’ян. Для цього планують запровадити спеціальні
навчання та обладнати комп’ютерні класи.
Кожен другий львів’янин щодня користується смартфоном, третина –
мобільним інтернетом, ще значна частка – онлайн-банкінгом. Це
наштовхнуло на думку про необхідність електронної ідентифікації. Зі слів
керівника міського управління міжвідомчої координації Тимофія
Александронця, наразі у всьому світі не вигадали нічого кращого для цього,
ніж ID-картка. Тож місто активно взялося за її розробку.
Перші картки такого типу планують видати вже у жовтні, першочергово
– учасникам АТО, яких у Львові більше трьох тисяч. Передбачається, що
така новація спростить бюрократичну тяганину, через яку бійці проходять
майже щодня, і надасть низку пільг, передбачених міською Комплексною
програмою підтримки. До реалізації проекту долучать також соціально
відповідальний бізнес, який спільно з містом у майбутньому забезпечить
власникам карток безкоштовні проїзд у громадському транспорті,
реабілітацію та оздоровлення, харчування дітей у дитсадках і школах,
знижки у приватних клініках, торгових мережах, театрах і музеях. Додамо,
що виготовлення ID-карток у Львові безкоштовне.
В Естонії з допомогою ID-картки можна замовити й отримати всі
державні послуги. Вона є в більше 90 % громадян. Такого результату чекали
15 років
До слова, в Естонії, яка у сфері е-урядування є певним орієнтиром для
нашого міста, з допомогою ID-картки можна замовити й отримати всі
державні послуги. У ній міститься будь-яка інформація: від освіти, сімейного
стану, наявності дітей, пільг і прав, які має її власник, до історії його хвороб.
В Естонії такі картки є в більше 90 % громадян. Такого результату
чекали 15 років.
«Це дуже довгий процес. Такі речі в державі не робляться за день», –
підкреслює радник міського голови Львова Яніка Мерило. Вона певна:
картка жителя всіх проблем не вирішить, та це найуніверсальніше, що можна
зробити, доки система не запрацює на державному рівні.
… У сусідній Польщі ключами до успішного е-урядування вважають
високошвидкісний, доступний і дешевий інтернет, безпечну систему еідентифікації, прості в користуванні та однорідні е-послуги. Зі слів радника
адміністрації та цифразації Польщі Маріуша Пшибишевського, лише
таким чином можна залучити громадськість і з її допомогою досягти
високого рівня розвитку.
«Торік вважав, що у сфері е-урядування в Україні зроблено дуже мало.
А тепер я приїхав на Форум е-урядування і розумію, що насправді є великий
прогрес, а найбільша його частка у Львові. Тому наступний крок – поширити
його досвід на всю країну. Ви на правильному шляху!».
У Польщі більшість ініціатив у сфері е-врядування народжувалась на
центральному рівні, а звідти вже поширювалась на міста. І це попри те, що
кілька регіонів країни надзвичайно прогресивні. «Це правильно, адже е-
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послуги повинні бути широкодоступними й одного формату у всіх точках
однієї країни. У реформуванні ми намагаємось уникати ситуацій, коли
громадянам надають послуги різного рівня», – розповів співрозмовник.
Тімоті Дюбель, радник із питань е-урядування USAID в Україні,
вважає основною проблемою, з якою зіткнулися США в процесі
впровадження е-урядування, координацію всіх окремих систем е-урядування,
що існували на рівні штатів.
«У нас близько 50 різних систем. Лише нещодавно федеральний уряд
почав працювати над тим, аби скоординувати їх у межах країни. Ми вчилися
на невдачах: головне, на нашу думку, – вміти брати з них уроки для себе».
Е-урядування у Грузії розпочали впроваджувати у 2004 році. Зі слів
засновника і директора Інституту розвитку свободи інформації Грузії
Георгія Клдіашвілі, першими кроками до досягнення успіху такого
урядування стали створення інформаційних систем, центрів даних та
автоматизація інформаційних потоків. Звісно, тоді ж і розпочалась активна
законодавча робота й розбудова загальної стратегії розвитку. Це і стало
запорукою успіху.
Е-уряд: скільки коштує і де взяти гроші?
Інколи, буває, ідей катма, але реалізувати хоч одну неможливо. Причина
— нема грошей. Ця проблема актуальна і при впровадженні е-урядування в
країні.
Хоч іноземні експерти запевняють у протилежному. Так, зі слів
заступника директора місії USAID в Україні Джона Панелла, в нашій
країні та у Львові зокрема є дух інновацій, є ресурси для впровадження та
просування електронного врядування, що має покращити якість надання
послуг.
На думку експертів, серед основних ресурсів для реалізації е-урядування
– міжнародні інституції, держава та приватний сектор.
«За електронним урядуванням стоїть сьогодення і майбутнє. Еурядування – інструмент на шляху до забезпечення прозорості уряду.
Важливий крок для просування електронного типу – постійне наповнення та
просування всіх електронних ресурсів, які є в уряді. Також у цьому важлива
співпраця та комунікація між органами влади і громадою».
У Е-урядування – інструмент на шляху до забезпечення прозорості
уряду
Із міжнародних інституцій фінансуванням частини проектів технічної
допомоги, зокрема у сфері е-урядування, в Україні займається уряд Швеції.
До слова, саме наша країна отримує найбільшу допомогу від Швеції серед
країн Східного партнерства.
«Е-врядування це не лише технології – це те, що змінює парадигму
менеджменту як на місцевому, так і на регіональному та державному рівнях у
служінні своєму народу. Важливим є і те, чи готовий орган змінювати свій
стиль управління і відчиняти двері для жителів, робити методи прийняття
рішень відкритими. Чи є в міськради стратегія розвитку? Чи є в цій концепції
е-врядування? Чи воно сприятиме більш відкритому діалогу місцевої влади і
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місцевого населення? Це має надзвичайно велике значення для фінансування
будь-якого проекту», – зазначила координатор проектів посольства Швеції
в Україні Ірина Скалій.
Також важливою в цій справі є стратегія сталості. «Проект впровадили,
він успішний, люди задоволені. Що буде далі? Чи впливатиме він на життя в
подальшому?».
Аби співпраця ІТ-бізнесу та держави була плідною та результативною,
необхідно дотримуватися прозорості механізмів державно-правового
партнерства, завдання зі сторони держави повинні бути чіткими, а умови
праці стабільними (йдеться про введення захисту інтелектуальної власності,
прозорої податкової та митної політики і підлаштування державних
стандартів до світових).
Е-медицина
Досі є проблемою, що медична документація ведеться в паперовій
формі. Зі слів лікаря міської дитячої комунальної лікарні Олександра
Семенюка, вирішити це можна за допомогою електронних карток пацієнта і
системи «Доктор Елекс». Електронна медична карта пацієнта (ЕМК) —
основний компонент інформаційної системи «Доктор Елекс». У ній
зберігається вся інформація про пацієнта: реєстраційні дані, результати
медичних оглядів, антропометричні виміри, лабораторні обстеження і
різноманітні графічні дані (УЗД, флюорографія тощо).
Директор Департаменту міжнародних зв’язків Міністерства охорони
здоров’я Польщі Едіта Рокіцка розповіла, що є багато проектів у рамках емедицини, але нема єдиної системи, де була б уся документація Польщі.
«Є медичні заклади, які мають багато цікавих рішень, але які не
комунікують між собою. Наша мета – єдина медична інформаційна система,
де можна було б ділитися медичними документами. Такий проект розпочався
ще у 2007 році. Ця система гарантує повну конфіденційність обробки даних,
усе відбувається за повної згоди пацієнта. Ця платформа містить інформацію
про медичні події, які вже були. Тут є тільки відомості щодо того, де
зберігаються медичні документи пацієнта, в яких закладах».
Так, у Польщі планують впроваджувати електронний рецепт та
електронний лікарняний. «Ця платформа матиме інтернет-сторінку, де буде
історія хвороби пацієнта, можна буде записатися до лікаря, замовити медичні
довідки.
Також плануємо впровадити ще один проект – систему для обробки
статистичних даних. Ідеться про кадри, медичне обладнання, яке є в певному
закладі, його потужність і процедури, які можливо здійснити завдяки йому.
На основі цієї платформи можна буде залучати інвестиції в ті чи інші
заклади, підвищувати кваліфікаційний рівень медичних працівників,
розвивати проекти «Телемедицини».
Зі слів дитячого лікаря-хірурга «ОХМАДИТу» Андрія Дворакевича,
це робить медицину доступнішою і дешевшою для населення, стимулює
професійний розвиток лікарів і має навчальну складову.
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«Завдяки Львівській міській раді та благодійному фонду «Я не один» у
медичних закладах Львова стартував проект «Телемедицина». Сьогодні він
діє і в лікарнях великих міст Західної України».
Е-освіта
У 1996 році в Естонії ввели програму з навчання комп’ютерної
грамотності у школах. У ній відвели велику частину на навчання вчителів,
бо якщо педагоги не можуть користуватись новітніми технологіями, то як
вони мають викладати комп’ютерну грамотність дітям?» – поділився
думками експерт Агенції електронного урядування Естонії Ханес Асток.
«Діти дуже швидко вивчають новітні технології, і ми приділили велику
увагу тому, що їх треба навчити безпечного користування інтернетом,
уберегти їх від «темного» боку всесвітньої мережі. Тому у 2002-ому
започаткували програму, тож за три роки змогли навчити більше 100 тисяч
учнів. Фінансували цю програму банки та різні ІТ-компанії, адже вони були
зацікавлені в тому, щоби мати потім хороших спеціалістів».
Яніка Мерило розповіла, що уряд Естонії прийняв рішення про
навчання комп’ютерної грамотності і користування мережею тисячі
учасників АТО. Кілька тижнів тому запустили перші школи у Львові.
Подібні курси (але для переселенців) діють у Харкові. «На базі Львова і
Харкова ми хочемо отримати програму та поняття, як проводити навчання з
людьми в таких великих кількостях. Якщо є послуги, але ніхто не вміє ними
користуватися, то який тоді в них сенс?».
«Основними проблемами онлайн-освіти в Україні є мовний бар’єр,
інертність людей, а також нерозуміння та небачення кінцевого результату
навчання. Люди не бачать очікуваного ефекту від цього. Освіта повинна
виконувати функції освіти заради працевлаштування, а не освіти заради
освіти. Вона важлива для побудови громадського суспільства, адже тільки
мудра нація може якісно керувати державою, – каже Марія Богуслав,
начальник відділу електронних навичок Департаменту розвитку
інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України. – Система освіти в Україні дуже
консервативна, і треба починати її змінювати згори вниз, аби керівництво
давало змогу своїм працівникам розвиватись. Особисто я знаю дуже багато
молодих реформаторів у сфері освіти, але вони не можуть нічого впровадити
через відсталість системи».
Регіональний директор у Європейському регіоні компанії Fourier
Educational Віталій Бар Лев вважає, що молодь у ХХІ столітті має володіти
такими якостями: цифровою грамотністю, критичним та інноваційним
мисленням, вміти вирішувати проблеми і бути здатною до співпраці.
Е-житло
Непрозорі відносини та брак доступу до інформації стримують розвиток
будь-якої галузі економіки і негативно впливають на всіх її учасників, вважає
керівник одного з управлінь Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Максим Барінов. Саме тому міністерство
прийняло рішення про створення електронної інформаційно-аналітичної
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платформи під назвою «Е-житло», що забезпечить прозору взаємодію між
усіма учасниками сфери ЖКГ, доступ до інформації та цілковиту
автоматизацію процесів.
Передбачається, що ця база даних вестиме е-паспорт будинку та реєстр
скарг чи інцидентів, забезпечуватиме доступ до власного кабінету, де можна
буде знайти інформацію щодо сплати компослуг, структури тарифів, і
надаватиме регуляторну інформацію.
Станом на зараз реалізація проекту перебуває на стадії проведення
офіційних переговорів із майбутніми донорами та збору й оцифрування
необхідної для прийняття управлінських рішень інформації, зокрема щодо
кількості житлових будинків, мешканців, управлінців, інформує прес-служба
міськради.
Україна в рейтингу електронного урядування (E-Government
Development Index, UNDP) перебуває на 87 місці у світі, Естонія – на 15,
Грузія – на 56.
В Індексі сприйняття корупції (Transparency International) Україна
посідає 142 місце зі 175 країн, Естонія – 26, Грузія – 47.
В Індексі простоти ведення бізнесу (Ease of Doing Business) Україна
стоїть на 96 зі 198 країн, Грузія – на 15, Естонія – на 17.
Е-Львів: що це?
Прозорість:
• прозорий бюджет;
• прозорі електронні торги;
• електронні петиції;
• доступ до публічної інформації.
Ефективність:
• впровадження документообігу, електронно-цифрового підпису (ЕЦП);
• «особистий кабінет» із електронною ідентифікацією мешканця;
• картка львів’янина;
• можливість електронного листування з державними службовцями;
• децентралізація адміністративних послуг;
• переведення всіх адміністративних послуг в електронний формат;
• оцифрування і створення реєстрів та архівів;
• збір та аналіз інформації і статистики міста;
• забезпечення інтероперабельності реєстрів місцевого рівня,
достатнього рівня захисту персональних даних, надання інформації про місто
в електронному вигляді;
• гаряча лінія проблем.
Людський капітал: вікно можливостей
• підвищення комп’ютерної грамотності, зокрема держслужбовців;
• оновлення комп’ютерів і обладнання;
• створення пунктів доступу до інтернету, наприклад, обладнання шкіл і
бібліотек, відкритих пунктів доступу;
• підтримка впровадження нових технологій доступу;
• навчання користуватися послугами та ІD-карткою;
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• постійний розвиток навичок у сфері інновацій та ІТ на рівні цивільних
think tank, що складаються з експертів і представників місцевої влади
(Тетяна Оліярчик Е-Львів: перспективи електронного управління //
http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/32228. – 2015. – 22.09).

Вже у жовтні у Львові почнуть видавати «Картки львів’янина» –
універсальні електронні ID-картки, які спростять спілкування із владою
та дозволять мешканцям швидше отримувати комунальні, державні та
приватні послуги. У міській раді обіцяють, що в першу чергу таку
картку отримають учасники АТО.
«Нам здається, що сьогодні особливо важливо, щоб вони, повертаючись
з фронту, не просили про довідки чи стояли у чергах. З них не має знущатись
бюрократія», – каже радниця мера Львова Андрія Садового з питань
новітніх технологій Яніка Мерило.
Але для того, щоб нова система запрацювала, необхідно, щоб українці
були готові користуватись новими послугами – і вміли це робити.
«Якщо в нас є послуги, якими ніхто не вміє користуватись – який в них
сенс?».
Електронне урядування має починатись з е-освіти – в сенсі
комп’ютерної грамотності.
За різними оцінками, рівень проникнення інтернету в Україні в
середньому становить 60 %. Порівняно із Європою, де інтернетом
користується 75 % населення, українські цифри дуже маленькі. Рівень
комп’ютерної грамотності в українському суспільстві також невисокий. За
словами Яніки Мерило, під час анкетування військових, які хотіли би стати
ІТ-спеціалістами, з 2 тисяч опитаних тільки 100 людей дійсно були готові
навчатись. А 1000 взагалі не вміли користуватись комп’ютером.
«Вони кажуть: може, я й хотів би займатись ІТ. Але дайте спочатку
зрозуміти, що таке комп’ютер».
Яніка посилається на досвід рідної Естонії, яка паралельно із
впровадженням електронних послуг піклувалась про те, щоб навчити
населення ними користуватись.
В 1996 році Естонія запустила програму з комп’ютерної освіти для
загальноосвітніх шкіл. Уряд хотів, щоб протягом кількох років всі школярі у
віці 12-13 років мали загальне знання комп’ютера. У кожній школі відкрили
кілька комп’ютерних класів із доступом до інтернету та розробили спеціальні
навчальні матеріали.
Керівник
програми
розвитку
і
стратегії
мобільного
урядування та керівник Академії е-урядування Естонії Ханнес Асток
розповідає, що важливою частиною цієї освітньої програми було навчання
вчителів. За його словами, саме лиш встановлення у школах комп’ютерів не
вирішує проблеми – мова йде про створення та розробку спеціальних
освітніх програм, орієнтованих на використання цифрових технологій.
«Якщо ви просто дасте школярам комп’ютери чи планшети, вони будуть
бавитись в ігри або сидітимуть у фейсбуці, а не слухатимуть вчителя».
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Але саме освіта вчителів стала критичною задачею всієї програми еосвіти. Молодь швидше вивчає базові можливості нової техніки. Але вчителі
мають навчити їх, як користуватись нею безпечно.
Інша програма з комп’ютерної грамотності, яку Естонія запустила в
2002 році, була орієнтована на робітників. Бо якщо офісні працівники мали
можливість працювати з комп’ютером на роботі чи вдома і вміли ним
користуватись, то люди, які працюють на заводах, у сфері обслуговування, в
магазинах чи деінде, не мали вільного доступу до інтернету.
На відміну від шкільної програми, яка здійснювалась за гроші уряду,
електронну освіту «синіх комірців» оплатили приватні компанії.
«Комп’ютерні компанії хотіли продавати більше комп’ютерів, телефонні
компанії були зацікавлені у збільшенні кількості користувачів інтернету, а
для банків дешевше обслуговувати клієнтів, що користуються електронними
послугами».
Загальний бюджет програми становив 17 млн євро. За 3 роки через цю
програму пройшло понад 100 000 людей. Всі вони отримали базові навички з
користування комп’ютера та інтернету. 72 % учасників продовжили
користуватись комп’ютером і надалі.
Зараз 100 % естонських шкіл підключені до інтернету. 77 % естонців у
віці від 17 до 74 років користуються інтернетом. А починаючи з 2005 року на
виборах в Естонії можна проголосувати онлайн.
Марія Богуслав, яка займається популяризацією сервісів електронного
врядування у міністерстві економіки України, каже, що урядовцям, які
намагаються впроваджувати та популяризовувати електронні сервіси,
довелось швидко зняти рожеві окуляри. За її словами, попри видиму
простоту подібної реформи, навчити українських держслужбовців ІТграмотності виявилось не так просто.
Марія Богуслав повертається до того, що в першу чергу треба
реформувати систему освіти.
«Система освіти настільки законсервована, що треба починати з самої
верхівки – міністерства, районо тощо. Інакше навіть самим вчителям не
дадуть впровадити нові ініціативи».
З тим, що освіту треба реформувати «згори», не зовсім погоджується
Ігор Каплаушенко. Його мультимедійне видавництво «Розумники» працює
на ринку більше 15 років, створюючи мультимедійні підручники та
посібники для школярів. На його думку, проблема нових електронних
систем, що їх впроваджує держава, полягає в тому, що їхні замовники та
розробники не зважають на реальні потреби користувачів.
«Люди купують електронні квитки, бо їм це потрібно, але в електронний
щоденник своєї дитини вони не заглядають».
Минулого року видавництво «Розумники» розпочало експеримент з
мультимедійної освіти. В одній з київських шкіл учні першого класу
отримали планшети із встановленими навчальними програмами, а в класі
встановили інтерактивну дошку. Учні виконували завдання не у робочих
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зошитах, а у спеціальних «іграх» на своїх планшетах, де класичні завдання
були відтворені в ігровій формі.
Минулого року ця програма фінансувалась за рахунок таких компаній,
як Intel та Microsoft, які надавали обладнання безкоштовно. Цього року є вже
10 класів, де застосовуються такі технології: в Києві, Луцьку, НовоградВолинському та Дніпропетровську. Тепер планшети для дітей купують
батьки, але техніку для класів купують за рахунок донорів, які підтримують
програму.
Після року такого експерименту діти вже не сприймають планшет
виключно як іграшку – для них він стає пристроєм для навчання. На думку
Каплаушенка, впровадження нових технологій в початковій освіті полегшить
використання електронних систем в майбутньому. Діти, які з першого класу
вчились за допомогою планшетів, приходитимуть на уроки інформатики
більш підготовленими, каже він.
На важливості розвитку і підтримки ІТ-технологій у шкільній освіті
наполягає Віталій Бар Лев, регіональний директор в європейському
регіоні компанії «Fourier Educational». Він переконаний, що впровадження
комп’ютерних технологій у школах зможе зацікавити дітей науковою
діяльністю. Наукова діяльність приводить молодь до технічних вузів, де
готують спеціалістів, які, в свою чергу, генеруватимуть інновації.
«Інноваційну економіку створюють якраз такі люди. А щоб отримати
людей з інноваційним мисленням, починати треба з наймолодшого віку».
Згідно зі статистикою, кількість користувачів інтернету в Україні
постійно зростає. В 2014 році Google опублікуваврезультати дослідження: на
одного українця припадав один підключений до мережі пристрій (порівняно
із 0,7 пристроїв в 2013). А за останні п’ять років рівень проникнення
інтернету в середньому зріс на 22 %. Потенційних користувачів електронних
послуг щороку більшає, то ж державі варто вчасно починати привчати
їх до нових технологій (Ольга Перехрест «Який сенс в послугах, якими
ніхто не вміє користуватись?» // http://zaxid.net/news/showNews.do?yakiy_
sens_v_poslugah_yakimi_nihto_ne_vmiye_koristuvatis&objectId=1366361.
–
2015. – 21.09).

На Форумі електронного урядування презентували телефонну
новинку. Завдяки електронному підпису отримати довідки чи підписати
документи можна буде за допомогою лише мобільного телефону.
Представник мобільного оператора Євген Кражан:
«Для цього треба отримати сім-карту, на якій вже прописані деякі
захищені дані. Є така технологія розділених ключів, ці ключі живуть окремо,
але при запуску певної процедури іде звірка і таким чином ми
підтверджуємо, чи це ця людина, чи не ця».
Електронні нововведення, які запрацювали раніше, себе виправдовують.
«Якщо ми глянемо на структуру, то кожний 20-ий звертається в мерію,
вже не приходить, а через електронні послуги. Тобто фактично ми можемо
через 5-10 років зробити таку шалену революцію в принципі, що мешканцю
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взагалі не доведеться ходити в кабінети влади, так як це є в Естонії», –
зазначив керівник адміністрації міського голови Львова Андрій
Москаленко.
Також львів’яни можуть проконтролювати бюджет чи замовити довідку,
не виходячи з дому і не оббиваючи пороги адмінустанов. У нашому місті 20
послуг можна реалізувати через інтернет.
«Ключова реформа, яка включає електронне врядування, це є спрощення
адміністративних процедур, коли не потрібно йти в купу відомств, коли
відомство може саме дізнатись інформацію про мешканця», – розповів
начальник міського управління ІТ Тимофій Александронець.
«Відміняти все, що непотрібне. Наприклад довідка про несудимість.
Якщо держава знає, судимий я , чи ні, чому в мене питати? Тобто я міркую,
що електронні послуги це не тільки переводити все в електронний кабінет,
але й скасувати непотрібні довідки, зробити взаємодію між державними
базами», – додала радник міського голови Львова Яніка Мерило.
Також вже у жовтні повинні видавати «Картку львів’янина» –
універсальне посвідчення, яке спрощує спілкування людини із владою. У
першу чергу її вручать учасникам АТО (Зореслава Губарь На Форумі
електронного урядування у Львові презентували Mobile ID-сервіс //
http://zaxid.net/news/showNews.do?na_forumi_elektronnogo_uryaduvannya_u_
lvovi_prezentuvali_mobile_idservis&objectId=1366114. – 2015. – 18.09).

Предпринимателям Днепропетровщины теперь не нужно будет
выстаивать огромные очереди, чтобы подать информацию о конечных
бенефициарах или изменить вид экономической деятельности.
Процедура ежегодная и обязательная. Теперь заказать услугу можно в
течение 15 минут с помощью проекта «iGov».
Советник губернатора Дмитрий Дубилет:
«Заходим на https://igov.org.ua/. Жмем раздел «Внесение изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц и физических лиц – предпринимателей. Для
удобства его можно найти в поиске. Выбираем область. Далее жмем BankID,
или электронно-цифровую подпись. Выбираем свой банк. Регистрируемся.
Добавляем отсканированное заявление и отправляем. Это все. Ответ
поступит на электронный адрес в течение двух дней».
Советник председателя ОГА Юрий Голик отметил, что это удобно не
только для предпринимателей, но и для работников центров предоставления
админуслуг. Именно здесь раньше принимали документы: «Количество
работы не уменьшится. Они по-прежнему будут пересматривать каждую
заявку. Но исчезнут очереди под кабинетами, работать будет спокойнее».
Если же человеку удобнее или привычнее подавать информацию лично
или по почте, он может это делать. Такое право никто не отменяет. Сейчас
программа действует только в Днепропетровске, но вскоре распространится
на всю область, сообщила начальник управления информационных
технологий и электронного управления ОГА Татьяна Шаповалова.
Регіональні ініціативи

32

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України Петра Порошенка
(електронне урядування)»

16 – 30 вересня 2015 року

< 2015
20-28 лютого
На Днепропетровщине по инициативе главы области Валентина
Резниченко внедрено уже 20 электронных услуг. Это оформление
загранпаспорта и субсидий, получение справок о доходах и несудимости,
справки из пенсионного фонда, регистрации в МРЭО автомобиля с пробегом
и тому подобное. В ближайшей перспективе будет запущено еще 60:
регистрация и снятие с регистрации места проживания, получение
идентификационного номера в налоговой, регистрация в МРЭО новых
автомобилей, получение и изменение прав на управление автомобилем и
другие (Для руководителей бизнеса создали еще одну электронную услугу
// http://dnpr.com.ua/content/dlya-rukovoditeley-biznesa-sozdali-eshche-odnuelektronnuyu-uslugu. – 2015. – 17.09).
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Експертний погляд
24 сентября Киев выступил в роли центра криптовалютного мира,
собрав на конференции Bitcoin Conference Kiev опытных специалистов,
экспертов и просто энтузиастов по работе с криптовалютами как из
Украины, так и других стран Европы и СНГ. Мероприятие прошло уже во
второй раз, и в этом году собрало в разы больше посетителей. Не зря
Украина, по неофициальным данным, является одним из лидеров Bitcoinотрасли в мире.
Первый поток конференции был посвящен вопросам использования
Bitcoin, майнинга, работы мобильных кошельков и инвестирования в эту
отрасль. Второй освещал вопросы не только перспектив Bitcoin, но и
технологии Blockchain, в частности в сфере электронного правительства,
государственного управления и финансов.
Михаил Чобанян, основатель Bitcoin Foundation Ukraine, при
открытии конференции озвучил основные перспективы Bitcoin и лежащей в
его основе технологии Blockchain: «В случае с Bitcoin, все платежные
системы — национальные, Visa и MasterCard, SWIFT и т. д. — объединяются
в одну. Вам не нужны посредники. С помощью Bitcoin, вы можете оплатить
как проезд в метро, так и покупку на миллионы долларов».
Еще один из основателей организации Bitcoin Foundation
Ukraine Максим Крупышев сравнил Bitcoin с интернетом в период его
зарождения. «Интернет также стартовал очень медленно, людям было не
понятно, для чего он нужен, как и в случае с Bitcoin». А FinTechпредприниматель, основатель нескольких украинских стартапов Виктор
Игнатюк назвал технологию Blockchain, лежащую в основе Bitcoin,
«разрушительной» (от англ. Disruptive):
«Разрушает она рыночную неэффективность, которая сейчас
присутствует в финансовом секторе, в ритейле и других секторах».
Эта технология самодостаточная, безопасная (потому что отсутствует
один центр, через который проходят все операции), универсальная и дешевая
(стоимость операции может доходить до ноля).
О практическом применении технологии Blockchain рассказали и другие
эксперты отрасли. Марина Гурьева, сооснователь сообщества Cyber Fund,
назвала криптотехнологии «мегатрендом» и сообщила о растущей
капитализации Bitcoin-отрасли в мире, которая в 2014 году составила $3,7
млрд. По мнению г-жи Гурьевой, на базе технологии Blockchain можно
выпускать акции, проводить голосование, выписывать долговые
обязательства и т. д. Юрист Алексей Конашевич также назвал сферы
применения Blockchain в государственном управлении — это голосование и
референдумы, суды присяжных, публичные финансы, государственные
реестры. А представитель Совета Национального депозитария
Украины Юрий
Власенко рассказал
о
собственной
инициативе
Експертний погляд
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Депозитария по изучению перспектив использования Blockchain для
сохранения целостности данных. По словам г-на Власенко, за последний год
Украина потеряла резервный центр в Крыму в связи с аннексией
полуострова. Использование распределенной технологии Blockchain, по
мнению Юрия, позволит обезопасить себя от этого.
Эксперт Фонда Инновации и Развития Давид Кизириа, который
участвовал в разработке украинского сервиса Prozorro, также рассказал о
перспективах использования Blockchain в электронном правительстве (egovernment), назвал ее революционной технологией и провел аналогию с
Майданом.
«Bitcoin — это майдан. Ни одна централизованная валюта не
соответствует украинской ментальности», — уверен Давид.
Грузия внимательно следит за процессом внедрения электронного
правительства в Украине и планирует в ближайшее время последовать ее
примеру в этом вопросе.
Сергей Скабелкин, эксперт по FinTech и один из основателей
украинского венчурного хаба FinTech Cluster рассказал о том, как
увеличились в последние годы инвестиции в FinTech и как ведущие
технологические компании выходят на рынок финансов со своими
инновационными решениями: Google Wallet, Apple Pay, Samsung Pay, PayPal.
По словам Сергея, криптовалюты наподобие Bitcoin и Ripple могут
использоваться в государстве для оформления различных сделок, вплоть до
покупки квартиры и автомобиля, что позволит разрушить бюрократическую
систему и уменьшить расходы граждан на оформление таких
сделок. Александр Карпов, директор Украинской Межбанковской
Ассоциации ЕМА, высказал уверенность в том, что «количество участников
финансового рынка существенно увеличится», и «у Blockchain явно большое
будущее», а также выразил надежду на то, что
«в ближайшее время у Bitcoin появится лицензия и он сможет
официально торговаться по одной из схем, которые сейчас уже признаны в
других странах».
Присутствовали на конференции и представители Нацбанка Украины,
которые приняли активное участие в обсуждении вопросов интеграции и
регулирования Bitcoin на территории Украины. В конференции приняли
участие два представителя НБУ — Сергей Шацкий и Наталья Лапко. По
их словам, Нацбанк будет активно следить за сферой криптовалют и изучать
потенциал Bitcoin.
«Эта форма расчетов еще себя проявит. Явление очень новое,
правильное, разумное. Эволюцию остановить нельзя», — отметила Наталья
Лапко.
А пока Нацбанк не намерен запрещать Bitcoin, уверила директор
Департамента платежних систем Национального банка Украины.
«Этот год будет годом действий, так как знания уже есть, и это мы
видим по количеству посетителей конференции. Я ожидаю, что появится
конкретный спрос со стороны финансового рынка. Мы также однозначно
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увидим применение технологии Blockchain в электронном правительстве. В
общем, популяризация идет, остановить ее невозможно. Мы находимся в
самом начале развития. Поэтому в следующем году количество посетителей
конференции будет еще в разы больше», — рассказал Payspace
Magazine Михаил Чобанян («Bitcoin – это Майдан»: эксперты обсудили
перспективы
криптовалют
в
Украине
//
http://payspacemagazine.com/bitcoin-eto-majdan-eksperty-obsudili-perspektivykriptovalyut-v-ukraine.html. – 2015. – 25.09).

Павел Круглов специально для РБК-Украина:
В процессе комплексного реформирования различных сфер
неизбежно возникают ошибки, которые можно и нужно исправлять по
ходу этого самого реформирования. Особенно в области налогов, где
важно,
чтобы
построение
прозрачной
системы
налогового
администрирования не скатилось к ручному управлению и не привело к
необоснованным убыткам предприятий и уходу бизнеса в тень.
С момента запуска системы электронного администрирования налога на
добавленную стоимость (НДС) прошло три месяца, и за это время по крайне
мере одна ошибка, которая чуть не обернулась коллапсом в энергосистеме,
была исправлена. 16 июля депутаты приняли изменения в Налоговый кодекс,
которыми были синхронизированы графики составления НДС-накладных для
всех участников энергосистемы. Благодаря этому удалось избежать
существенных кассовых разрывов у предприятий отрасли.
Неприятность в полтора миллиарда
Как оказалось, все неприятности на этом не кончились. За три месяца
работы энергетиков по новым правилам вскрылась иная проблема, еще более
острая, которая делает расчеты в системе невозможными и уже привела к
дополнительно сформированной задолженности ГП «Энергорынок» перед
предприятиями энергогенерации. В октябре объем задолженности может
достигнуть 1,6 млрд грн. Таким образом, общий долг «Энергорынка» перед
«Энергоатомом», ТЭС и ГЭС составит около 24 млрд грн.
Дело в том, что предприятия ТЭК обязаны руководствоваться общим
правилом «первого события» и начислять налоговые обязательства по НДС и
налогу на прибыль с момента отпуска электроэнергии. При этом не
учитывается, что покупатели электроэнергии либо не оплачивают, либо
оплачивают не в полном объеме за потребленную электроэнергию. ГП
«Энергорынок», которому необходимо пополнять свой спецсчет НДС,
вынужден изымать средства пропорционально у всех производителей. Такое
право отдельным решением предоставил ему Национальный регулятор –
НКРЭКУ.
Подобный порядок расчетов приводит к вымыванию оборотных
средств генерирующих компаний, которые, недополучая деньги, не
доплачивают угольщикам за поставку угля.
По мнению участников энергорынка, деньги на закупку угля, которые
энергокомпании получили от государства в качестве кредита, будут в
Експертний погляд
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значительной мере вымыты из оборота ТЭС за счет депонирования на
спецсчетах НДС.
«На каком-то этапе решили, что «Энергорынок» будет вытаскивать эти
деньги из общего котла и класть себе их на счет электронного
депонирования. К чему это приведет? К тому, что генерация 100 % расчетов
получать не будет, к тому, что уже и «Энергоатом» не сможет
зарегистрировать налоговые накладные и рынок должен будет взять еще
больше денег. Это снежный ком, который приведет к краху рынка очень
быстро», – считает Артем Горянин, заместитель директора по правовому
обеспечению ПАО «Донбассэнерго».
Елена
Волошина,
заместитель
гендиректора
компании
«Центрэнерго», считает, что проблему необходимо срочно решать.
Компания не смогла задепонировать в июле необходимые средства на своем
НДС-счете,
«Мы же все в одной цепочке. А проблемы вымывания оборотных
средств у рынка – это груз на всех участников рынка. Это снежный ком,
поэтому эту проблему нужно каким-то образом урегулировать».
Всех под одну гребенку
Разрабатывая новую систему налогового администрирования, власть
лелеяла идею комплексного реформирования налоговой сферы, которая
сделает невозможной образование налоговых ям и ручное управление.
Получилось не совсем удачно, хотя основная цель по сбору
дополнительных денег с бизнеса была достигнута. Несмотря на то, что это –
оборотные средства предприятий, которых заставили наперед дотировать
расходы государственного бюджета.
«Жаль, что Минфин не проговорил, какой убыток нанесла система
электронного администрирования НДС. Дополнительно 2,7 млрд гривен,
которые собраны за прошлый месяц типа за счет системы электронного
администрирования, эту цифру, как эффект от системы, называет даже
премьер-министр. Но очевидно, ему не доложили о том, что это – печальное
последствие, которое нанесло прямые убытки, в том числе, и
металлургической отрасли. Забрали, изъяли из оборота и не дали
возможности рассчитаться с производителями электрической энергии», –
заявила на этой неделе на круглом столе, посвященном налоговой реформе в
ГМК, Нина Южанина, глава комитета ВР по вопросам налоговой и
таможенной политики.
На том же круглом столе участники как раз таки жаловались на ручное
управление процессом администрирования, из-за чего предприятияэкспортеров загадочным образом исключают из очереди на возврат НДС.
Предполагалось же, что НДС в новой системе будет возвращаться
автоматически. Тем не менее, этого не происходит – налог возвращают, но не
в полном объеме. То же самое происходит и с переплатой налога на прибыль.
Как заявила замминистра финансов Елена Макеева, задолженность
государства перед бизнесом за несвоевременное возмещение НДС и
переплату налога на прибыль составляет около 47 млрд грн.
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«Минфин в процессе налоговой реформы вообще не рассматривает
вопрос об НДС – счетах. А если НДС-счета останутся? Украина не
выдержит, за ними можно оставить контрольную функцию, и все. Но
консервировать, умертвлять оборотные средства, которые предприятие даже
не может взять самого у себя в кредит, это преступление», – считает нардеп
от Народного фронта» Александр Кирш, который сообщил, что
парламентский налоговый комитет готовит изменения к Налоговому кодексу,
альтернативные тем, которые внедряет Минфин.
Сложившейся ситуацией обеспокоены также нардепы из фракции
«Самопомич», которые считают, что государству необходимо изменить
подход к формированию налогово-бюджетной политики.
«Пусть сокращают затраты, разгоняют налоговую милицию, которая ни
единого дела не довела до суда. Просто не нужно такое количество
государственных налогов. Мы должны в этом году, и мы пытаемся это
объяснить и МВФ, и Минфину, идти полностью от другой философии
формирования бюджета. Сколько мы насобираем с такими ставками –
столько государство и потратит. А не по-другому», – подчеркивает нардеп
от «Самопомочи»Татьяна Острикова.
Возвращаясь к энергетике, отметим, что работа предприятий ТЭК в
новой
системе
налогового
администрирования
можно
также
охарактеризовать как дотирование госбюджета и налоговые переплаты.
Однако
здесь
ситуация
усугубляется
колоссальной
взаимной
задолженностью в отрасли, которую не учитывали разработчики налоговых
новаторств и поставили энергетику «под одну гребенку» с другими
отраслями. Благодаря этому не только изымаются оборотные средства, но и в
геометрической прогрессии растет задолженность: в июле «Энергорынок»
недоплатил энергонгенерации более 400 млн грн, в октябре эта цифра, как
мы уже писали выше, может достичь 1,6 млрд грн.
Не учли разработчики и тот факт, что и в энергетике можно
применять методы ручного управления: как иначе можно назвать решение
Нацрегулятора, который разрешает «Энергорынку» изымать средства,
предназначенные на выплаты энергогенерирующим компаниям за
произведенную электроэнергию, и класть на свой НДС-счет?
По словам энергетиков, проблема требует немедленного решения,
поскольку с каждым днем критическая ситуация в ТЭК усугубляется,
успешное прохождение отопительного сезона 2015-2016 – под угрозой. По их
мнению, предприятия ТЭК могут нормально работать в существующей
системе электронного администрирования НДС только при условии
введения кассового метода налогового учета, который предполагает
начисление НДС по факту поступления средств.
Также необходимо разрешить предприятиям ТЭК регистрировать
налоговые накладные даже при отрицательном значении средств на
спецсчете.
«Наиболее компромиссный вариант – это кассовый метод учета, то есть
формирование налоговых обязательств у плательщиков НДС не по первому
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событию, не по факту отгрузки товара, а по факту оплаты. На какую сумму
поступает оплата, на такую сумму возникают в пропорции налоговые
обязательства», – считает руководитель Департамента по налоговому
планированию энергетической компании ДТЭК Константин Косицкий.
На этой неделе энергетики собрали внеочередной совет оптового рынка
электроэнергии (ОРЭ), на котором приняли решение обратиться к премьерминистру с предложением внести изменения в Налоговый кодекс. В
противном случае отрасль ожидает многократный рост недоплат в адрес всех
производителей электроэнергии и угольной продукции, что может привести
к снижению отгрузок угля уже в начале этой зимы (Электронное
администрирование НДС в энергетике: исправление ошибок //
http://www.rbc.ua/rus/analytics/elektronnoe-administrirovanie-nds-energetike1443186701.html. – 2015. – 25.09).

Юліана Скібіцька, журналіст журналу «Корреспондент»:
…Нинішнім літом культура мережевого спілкування між владою та
українцями пережила ренесанс: у державі впевнено стали на ноги багато
інтернет-сервісів, які допомагають співвітчизникам боротися з
бюрократією. Президент Петро Порошенко перехід на «електронку» назвав
одним з пріоритетів для держструктур, особливо в боротьбі з корупцією, яку
дозволяє оминати онлайн-процедура.
Лідером у наведенні інтернет-мостів з населенням став Мін’юст. У
віданні міністерства величезна кількість реєстрів і сервісів, і сьогодні, за
оцінками експертів, близько 60 % своїх послуг воно може надати через
Мережу.
Але в електронній бочці меду є своя ложка дьогтю. Сервіси ще далекі
від технічної досконалості і працюють з перебоями. Ситуацію посилюють
чиновники, які часом ігнорують звернення через Мережу, перешкоджаючи
боротьбі з хабарами. В Україні немає жодного закону, алгоритм виконання
якого був би прописаний під електронний уряд, тому багато ідей нових
сервісів розбиваються об бюрократичну машину.
«Щоб «протягнути» необхідний законопроект, потрібно пройти
багатомісячні процедури [в уряді й у Верховній Раді], часто такі самі
безглузді, як і довідки, з якими борються онлайн-сервіси», – резюмує
Наталія Севостьянова, перший заступник міністра юстиції.
Сервіс на межі
РАГС Кіровського району Дніпропетровська ще ніколи не бачив стільки
важливих персон в один день. 21 липня привітати молодят Павла та Інну
Вишебаб приїхали прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і міністр юстиції Павло
Петренко. Таку увагу перших осіб держави одруження заслужило вже хоча б
тим, що заяву на нього вперше в Україні молодята подали через спеціальний
онлайн-ресурс Мін’юсту, запущений цього літа.
Вишебаби отримали запрошення в ЗАГС буквально наступного дня
після подання заяви. Навіть більше, через добу після старту цього сервісу в
трьох областях – Київській, Дніпропетровській та Одеській.
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«Дуже цікаво, як у них вийшло так швидко розписатися?!» – дивується
київська журналістка Ольга Омельянчук.
Вона, як і новоспечене подружжя, теж намагалася подати заяву онлайн у
перший же день, але система вперто не хотіла її приймати.
Весілля Омельянчук через це не скасувалося – вони з нареченим
заздалегідь подали документи в РАГС звичайним шляхом, вистоявши чергу.
До того ж їм не обіцяли тут урочисту церемонію – на цей день уже було
записано дуже багато охочих.
«Я вирішила випробувати цей сервіс, – згадує Омельянчук. – Подумала:
якщо раптом у нашу дату буде вільний час в іншому РАГСі, то я б перенесла,
мені не принципово».
Але у пари нічого не вийшло: сайт зависав на одному з етапів реєстрації.
Цілком можливо, що у Павла Вишебаби сервіс працював краще, а можливо,
така швидкість його одруження пояснюється ще простіше – чиновники
організували його зразково-показово, адже Вишебаба колись був піарником
Яценюка.
Втім, Омельянчук ці деталі вже нецікаві – її весілля в будь-якому
випадку відбудеться, а ось про майбутнє киянка замислюється.
«Я знаю, що Мін’юст хоче зробити реєстрацію новонародженого теж
онлайн, – каже вона. – Може, коли у мене будуть діти, я такою системою
скористаюся».
До слова, з «дитячих» сервісів в Україні вже працює електронна черга,
яка допомагає матерям влаштувати своїх чад у будь-який дитсадок на
вибір, оминаючи поширену в цій сфері корупційну схему.
«Раніше як було – йдеш до завідувача і домовляєшся, щоб твою дитину
записали в групу, – розповідає киянка Аліна Орлова. – За скільки домовишся,
це вже інше питання. Я знаю родину, яка намагалася записати дитину в садок
за місцем проживання, і в черзі вони стояли із самого народження. Їм все
одно сказали, що місць немає. Хоча будинок – хрущовка, самі бабусі. Звідки
стільки дітей різко з’явилося, незрозуміло. Батько дитини пішов тягати меблі
в садок, допомагав з ремонтом. Так і записали».
Для онлайн-запису не потрібні приниження і мзда завідувачам –
достатньо зареєструватися на сайті і відслідковувати, як просувається твоя
електронна черга.
«У нас взагалі люблять усе лаяти. Але я цією системою задоволена», –
підсумовує свій досвід Орлова.
На сервіс КМДА, де діє інтерактивна карта звернень, у день надходить
приблизно 400-600 заявок, хоча ще на початку року їх було лише 200-300.
Щоб їх зафіксувати, потрібна лише пара кліків модератора, і ніякого
телефонного нервування.
У планах – максимально перелаштуватися на інтернет, сподівається
Вікторія Радченко, керівник IT-відділу центру. Але повністю піти в
Мережу не вийде, адже літні люди досі залишаються їхніми головними
клієнтами.
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«Є умовна Маріванна, якій подобається дзвонити і розмовляти, і вона в
житті не захоче надсилати заявку електронкою. Ми зобов’язані це
враховувати».
...Реформу електронного урядування, точніше її реальний запуск,
експерти називають одним з найбільш явних досягнень нового українського
керівництва. Електронний уряд – найкращий спосіб показати відкритість і
доступність влади, а також один із сучасних методів боротьби з
хабарництвом.
Онлайн-ресурси умовно діляться на дві категорії – інтерактивні й
інформаційні. До останніх можна віднести реєстр осіб, які підлягають
люстрації, і реєстр корупціонерів, який недавно з’явився. У ньому містяться
дані про всіх, хто рішенням суду звинувачується в отриманні хабара. Поки,
щоправда, реальну користь від реєстру отримають хіба що журналісти, які
пишуть на такі теми. Та й великих чиновників в списку поки що немає.
«Впливати на те, щоб цих людей більше не призначали, Мін’юст не
може, – зазначає Севостьянова. – Ми просто допомагаємо правоохоронним
органам такою інформацією».
Заступник міністра, як і більшість молодих реформаторів, які прийшли
до влади, про свої досягнення розповідає з сяючими очима. До безумовних
успіхів Мін’юсту вона відносить створення онлайн-аукціону заарештованого
майна. Через Мережу майно розпродається швидше і дорожче – завдяки
більшій кількості учасників.
Утримати на порівняно невеликій зарплаті держслужбовця IT-фахівця
складно, враховуючи високий попит на програмістів
Перебої, які трапляються в роботі сервісів, Севостьянова пояснює
недосконалим програмним забезпеченням і дефіцитом кадрів. Утримати на
порівняно невеликій зарплаті держслужбовця IT-фахівця складно,
враховуючи високий попит на програмістів.
Чиновники обіцяють, що як тільки система запрацює повноцінно, а не
пілотно, всі недоліки будуть усунуті. Причому головними складнощами
експерти вважають не технічні, а бюрократичні перепони.
«Є послуги, які за законом можуть бути надані тільки за особистої
присутності громадянина, наприклад оформлення закордонного паспорта, –
розповідає Дмитро Дубілет, керівник IT-напрямку ПриватБанку й один з
розробників проекту Електронний уряд. – Тому поки такі закони діють, ми
не можемо повноцінно перейти в інтернет».
До кінця 2015 року в Мін’юсті планують вирішити проблему з
ідентифікацією осіб в онлайні за допомогою банківських карток – це
найпростіший спосіб підтвердити через інтернет особистість подавця тієї чи
іншої заявки, адже сьогодні кредитками забезпечені практично всі жителі
країни. Поки це можна робити тільки на базі даних ПриватБанку та
Ощадбанку.
Ідеальним варіантом стало б створення для онлайн-управління єдиної
бази всіх громадян України. Це буде своєрідний скелет, на який потім можна
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буде нанизати всі необхідні сервіси, спростивши життя і людям, і
міністерствам
Ідеальним варіантом стало б створення для онлайн-управління єдиної
бази всіх громадян України. Це буде своєрідний скелет, на який потім можна
буде нанизати всі необхідні сервіси, спростивши життя і людям, і
міністерствам. Але, щоб це зробити, потрібно максимально взаємодіяти всім
відомствам і міняти закони.
Поки що в рейтингу країн, які використовують електронні сервіси,
Україна стабільно перебуває на середніх позиціях. Дубілет впевнений, що
вже у 2016 році ми зможемо рвонути вгору. Україні критично важливий
перехід на «електронку» через високий рівень корупції, наголошує він.
«Ми все одно будемо проштовхувати цю ідею [електронного уряду],
якщо не згори вниз, то знизу вгору. Перший варіант – це коли міністерства
дають вказівки на місця. Але якщо цього не буде, то тоді є другий варіант –
коли на місцях проштовхують свої ідеї в міністерства» (Замінник
бюрократії. Яким є прогрес України у створенні онлайн-сервісів //
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3563605-zaminnyk-buirokratiiyakym-ye-prohres-ukrainy-u-stvorenni-onlain-servisiv. – 2015. – 16.09).
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Блоги та соціальні мережі
Dmytro Shymkiv:
Цей тиждень пройшов між Лондоном, Берліном, Одесою та Києвом
де було витрачено багато зусиль щодо залучення інвесторів в Україну,
але все це нівелюється тими подіями в Україні що сталося навколо ІТ
індустрії. Диму без вогню не буває, але вламуватися в офіси, громити та бити
людей – це підло і гидко! Мовчати та не пояснювати суть правоохоронних
дій – це дискредитація влади. Мовчання власників бізнесів – це страх або
визнання провини. Так не можна! Я зустрічався цього тижня з інвесторами і
пояснював, пояснював, пояснював. Десь переконав десь ні. Інвестиції будуть
– декілька великих і знакових для ІТ галузі скоро стануть публічними, але
правоохоронці – так не можна, і ІТ – так також не можна. Ми дійшли до
критичної точки – коли конфлікт та непорозуміння всередині, відсутність
діалогу, зацикленість на пільгах допомагає нашим конкурентам. В Німеччині
я прямим текстом сказав, що те що зараз робить Польща, Канада, Румунія –
виманюючи наших кращих спеців у той час як ми боремося за незалежність
це удар в спину! Я розумію їм потрібно витягувати власну економіку, але не
за рахунок стікаючою кров’ю України! Час об’єднуватись та шукати
рішення.
Я присвятив інформаційних технологіям, інноваціям, українському та
міжнародному ІТ бізнесу – понад 25 років. Я був програмістом, дослідником,
інженером, team leadом, директором, продавцем, членом бордів, менеджером
і тд. Я писав аплікації, серверні компоненти, працював дизайнером, кодив
віруси та антивіруси, проникав та ламав захист інформаційних систем, ловив
хакерів, будував мережі та розподілені системи, програмував залізо та софт і
тд. Я створював компанії, шукав клієнтів, робив релізи продуктів, будував
клієнтську підтримку, управляв продажами, розвивав та перебудовував
партнерську екосистему та дистрибуцію, шукав інвестиції, допомагав іншим
шукати інвестиціі... І я завжди пишався що я «український інженер»
просуваючи концепцію «engineered in Ukraine» ( вибудовування фрази в
код)... Я завжди буду боротися за українських розробників, дизайнерів,
архітекторів, сисадмінів, інженерів, вчених – тому що я їх люблю та поважаю
... Тому що я знаю що таке не спати ночами і творити нове, що таке креслити
ідею на дошці, а потім бачити як вона відтворюється у коді, що таке знайти
баг, що таке крик клієнта, що таке радість перемоги та підлість борда, і
програний тендер, що таке зібрати команду в гаражі і як досягнувши успіху
отримувати визнання багатотисячного моря колег, як вчити молодих
співробітників і проводжати колег в останній шлях, як шукати гроші на
зарплату і як святкувати раунд В! Але я завжди буду безжалісний у боротьбі
за цивілізований ринок, проти «чорних списків працівників», проти неповаги
до вчених, проти крадіїв інтелектуальної власності, проти дискримінації,
проти нерівних умов на ринку, проти наїздів на бізнес, проти корупції та
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відкатів, проти ринкового договорняка, проти застарілих технологій,
регегатства та закостенілості.
І саме тому я відкритий до діалогу та співпраці з українською
інноваційною галуззю, в котру для мене входять і великі і малі компанії, і
аутсорсингу і продуктовики, дослідницькі інститути та лабораторії,
дистрибютори, реселери, вендори та статапери, телеком, електронна
комерція, консалтинг, виробники заліза та сотфа, дизайнери і аналітики, онлайн маркетери, інвестори, інкубатори і тд і тд
Знаю про зустріч у Айвараса цього тижня і початок роботи по
консолідації галузі. Наступного тижня будуть публічні заяви та сподіваюсь
на початок конструктивного пошуку рішення ситуації – без шантажу і без
звинувачень а з однією метою розвитку інноваційної галузі в Україні.
Запрошую
всіх
бажаючих
до
роботи
(https://www.facebook.com/dmitry.shymkiv/posts/10153513188427906. – 2015. –
26.09).

Ilia Kenigshtein:
Новости про PayPal.
Если кратко: идут переговоры, причем далеко непростые. PayPal в
Украине будет, но зависит это не только от PayPal, но и от активности
НБУ, а главное – от нас с вами.
Теперь подробнее. Летом у нас состоялся очередной телефонный
разговор с высокопоставленным менеджером PayPal, курирующим
Восточную и Центральную Европу. В рамках этого разговора, он сообщил,
что PayPal готов рассматривать вопрос о полноценной аллокации своих
сервисов в Украине, а также приехать на переговоры в Киев, в случае если
НБУ пришлет (и опубликует) Letter of comfort, в качестве подтверждения
серьезности намерений. Данное письмо является простой формальностью и
широко применимо между государством и крупными игроками рынков, в
большинстве стран мира. Примером этому письму является Letter of comfort
подписанный Национальным Банком Сербии: http://goo.gl/AwfHv7
Что и было сделано НБУ. За что им – большой респект.
Но не всѐ так прекрасно в королевстве роз. Вариант изменений в
нормативные документы НБУ, предложенный Американской Торговой
Палатой в Украине, был полностью проигнорирован или выхолощен в
принятой редакции изменений. В частности, для первого этапа – изменения в
Инструкцию НБУ №492 (а также вариант изменений в Положение №481) не
были приняты вообще. Предложение американцев состояло в том чтобы
позволить:
- Получение пополнений электронных кошельков физических лицрезидентов в иностранной валюте от других пользователей, и оплаты
Мерчант
(юридическими
лицами
или
физическими
лицамипредпринимателями) на интернет-сайтах в иностранной валюте;
- Перевод/Зачисление средств на счет PayPal в Украине в иностранной
валюте;
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- Зачисление средств в иностранной валюте со счета PayPal на
банковский счет в украинском банке с возможной конвертацией в гривне для
перевода на счет в гривнах.
Что принял НБУ в Постановлении №481?
Раздел 8 Положения об электронных деньгах: (1) использование
физлицами электронных денег эмитента-нерезидента для платежей – эта
операция уже и так сегодня работает в PayPal для резидентов Украины –
ничего нового, (2) прием электронных денег эмитента-нерезидента возможен
только торговцем. Почему только торговцем?! Откуда взялось это
ограничение?!
PayPal – это в первую очередь система переводов электронных денег
между физическими лицами, а уже потом идут торговцы, которые могут
принимать такие же платежи. 80-90 % – физлица, 10-20 % – торговцы.
Именно для этого необходимо было вносить изменения в Положение об
электронных деньгах и в Инструкцию о режиме счетов физлиц – чтобы
запустить свободное получение физическими лицами – резидентами средств
на их электронные кошельки в PayPal, которые они получают от других
пользователей PayPal (более 170 миллионов держателей кошельков
глобально), и вывод этих средств на счета физических лиц в украинских
банках. И этого нет в принятых изменениях.
В связи с чем, подготовленный позже вариант Letter of comfort,
повторяющий практику центрального банка Сербии, к моменту отправки
имел чисто теоретическое значение, т.к. непонятно – какой comfort может
предоставить НБУ, если именно те изменения, которые требуются для
запуска 1-го этапа: «Прием переводов электронных денег между
физическими лицами-резидентами Украины» – не были приняты.
Поэтому, необходимо начать готовить новые изменения (положение
об электронных деньгах и в Инструкцию о режиме счетов физлиц), чтобы
запустить свободное получение физическими лицами – резидентами средств
на их электронные кошельки в PayPal. Для этого не нужно менять законы –
нужно просто изменить указанные Постановления НБУ. Также, желательно,
что-то поменять в подходах НБУ – чтобы отвечать на запросы бизнеса,
банковской и платежной индустрии в полном объеме, эффективно и в
разумные сроки. А не сидеть, простите, в башне из слоновой кости,
поглядывая на рынок сверху.
Переговоры с PayPal идут. PayPal занимают выжидательную позицию и
эскалируют уровень требований к НБУ. Это стандартный подход любой
крупной компании – по максимуму выжать из возможности, прежде чем
сделать встречный шаг. Сейчас крайне важно для НБУ грамотно и
профессионально вести переговоры – именно переговоры, а не шаги,
ведущие к показательному визиту представителей PayPal и рукопожатиям с
протокольными улыбками под камеры. Нужна консолидация high-level
специалистов из НБУ, МЭРТ и т.д. с нашей рабочей группой.
Потому что мы, как гражданские активисты, хоть и продолжаем давить
на все стороны процесса – свою часть работы на данном этапе выполнили:
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Инициированы переговоры между PayPal и НБУ. Теперь ваш шаг, господа
банкиры (https://www.facebook.com/kenigshtein/posts/894539427265839:0. –
2015. – 22.09).

Дмитрий Дубилет:
Провели замечательную встречу с министром социальной политики
Павло
Розенко.
Министерство
соцполитики
станет
первым
министерством, у которого в электронную форму будут вскоре
переведены ВСЕ админуслуги.
Как вы помните, команда iGov недавно запустила две самые массовые
услуги Минсоца – Оформление субсидий и Получение помощи при
рождении ребенка. В течение 1-3 недель мы планируем запустить еще 23
услуги этого министерства.
Пока что все они запускаются в Днепропетровске, но мы договорились,
что в ближайшее время начнем распространять систему на всю страну.
Отдельно хотел бы поблагодарить Министра за готовность сделать 20
именных дипломов с благодарностью самым активным ИТ-волонтерам.
Кстати, если кто не следит за новостями, обратите внимание на
реформы, которые проводит команда Розенко. СМИ не всегда уделяют им
достаточно внимания, но там происходит много чего вдохновляющего
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. – 2015. – 29.09).
Дмитрий Дубилет:
Мы запустили на iGov еще одну очень востребованную услугу –
назначения социальной помощи при рождении ребенка полностью через
Интернет!
Помню, как в начале года я смотрел фильм об успехах Эстонии в
электронных сервисах. В нем молодая эстонка подавала заявление на помощь
по уходу за ребенком онлайн. Тогда я мечтал о том, что через много лет
такое станет возможным и в Украине.
Кто бы мог подумать, что мы запустим эту услугу на iGov уже через
полгода!
Итак, если у вас родился ребенок, то подача заявления займет всего
несколько минут. Вы заходите на iGov.org.ua, находите «Призначення
соціальної допомоги при народженні дитини», заполняете небольшую форму
– и ждете до 10 дней, пока вам на емейл придет ответ от государства, что все
ОК, зачисления скоро пойдут.
Отдельный привет всем сторонникам заговора, которые считают iGov
скрытым коммерческим проектом ПриватБанка. Поле «на какой банк хотите
получать помощь» не предзаполнено. Можно смело туда писать любой
украинский банк, который имеет право делать социальные выплаты.
Услуга пока что только для Днепропетровска, но мы рассчитываем
запустить еѐ по всей стране в ближайшее время. Вы можете выбрать свой
регион, оставить свой емейл – и тогда после запуска в вашем регионе вы
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получите емейл-уведомление (https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. –
2015. – 22.09).

Jaanika Merilo:
Европейские директивы говорят – надо интегрировать а не
монополизирвать элктронные услуги под Един(ственн)ый портал.
Європейський досвід
В ЄС базовим документом, що визначає напрями та пріоритети розвитку
архітектури електронного урядування в країнах – членах ЄС є Європейські
рамки інтероперабельності для адміністративних послуг (Europenean
Interoperability Framework 2.0).
Зазначеним документом затверджена та описана концептуальна модель
електронного урядування для країн – членів ЄС (наведена нижче у перекладі
на українську мову).
В EIF 2.0 наведено детальний опис кожного рівня та елементу зазначеної
моделі. Верхній рівень цієї моделі «Агреговані послуги» – і є фактично
фронт-офісом та реалізується через публічні портальні рішення для громадян
та бізнесу.
Описуючи цей рівень у EIF зазначено таку норму:
«Доступ споживачам до адміністративних послуг має бути забезпечений
не лише через урядові портали і веб-сайти, але і через посередників, з якими
вони контактують на регулярній основі. Саме тому, адміністративні послуги
повинні розроблятись таким чином, щоб їх можна було легко інтегрувати до
веб-сайтів посередників».
Враховуючи вищенаведене, поточна норма у законопроекті щодо
можливості надання електронних послуг через єдиний портал або
інтегровані з ним інші портали відповідає досвіду та вимогам ЄС. Зміна ж
цієї норми призведе до формування монополії на доступ до електронних
послуг та побудови застарілої (за світовими та європейськими вимогами)
архітектури.
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(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 23.09).
Евгений Невмержицкий, управляющий партнер компании
«Финансовая студия», кандидат экономических наук:
30 липня 2015 року, в приміщенні Української міжбанківської
валютної біржі, відбувся круглий стіл з питань впровадження в Україні
внутрішнього біометричного паспорта. Організатором події виступив
Український Кредитно-Баківський Союз.
В круглому столі прийняли участь більше 70 представників керівництва
державних служб, що займаються впровадженням біометричного
електронного паспорту, налагодженням його обслуговування і використання,
банкіри, депутати ВРУ, експерти з сучасних технологій ідентифікації,
журналісти ділових видань, інформаційних агенцій і телебачення.
Серед державних інституцій прийняли участь представники
Адміністрації Президента України, Державної міграційної служби, НБУ,
Поліграфкомбінату, МВС, СБУ, Міністерства юстиції, ДП «Національні
інформаційні системи», ДП «Українські спеціальні системи», Управління
центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України,
Державного реєстру виборців України, ДП «Держінформресурс»,
Державного агентства з питань електронного урядування , Фіскальної
служби, Пенсійного фонду України, Уповноваженого по правам людини при
ВРУ, депутати ВРУ.
Відкрила роботу круглого столу Голова УКБС пані Галина Оліфер. У
привітальному слові пані Галина подякувала Голову УМБВ пана Анатолія
Гулея за забезпечення приміщенням для проведення заходу і всіх учасників
круглого столу. Банківська система є одним з головних бенефіціарів щодо
використання державного ідентифікаційного документу з електронним
підписом, успішне впровадження якого є запорукою надійної ідентифікації
клієнтів банків для надання широкого спектру банківських послуг, як в
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приміщенні банку, так і за допомогою віддаленого обслуговування.
Використання
успішного
міжнародного
досвіду
впровадження
біометричного паспорту, зокрема досвіду Естонії, дасть можливість
громадянам не тільки отримувати якісні банківські послуги, а й одержувати
широкий спектр послуг від державних інституцій, для чого необхідно
налагодити взаємозв’язок між державними реєстрами, в чому і полягає
одна з основних державних задач. Пані Галина підкреслила, що в залі
присутні фахівці майже всіх державних служб, що мають впроваджувати
зазначене
обслуговування
громадян
з
використанням
єдиного
ідентифікатора, а також експерти і фахівці, які володіють сучасними
технологіями
ідентифікації
і
налагодження
державної
системи
обслуговування, згідно міжнародних стандартів. Діяльність державних служб
і інституцій, залучених до впровадження і обслуговування громадянського
паспорту, регулюється профільними законами і підзаконними актами та
обмежена виконанням визначених Законом функцій. Успіх і ефективність
впровадження громадського паспорту залежить від узгодженої взаємодії
великої кількості державних служб і інституцій, представників фінансових
установ і бізнесу, при цьому ні одна з державних служб не має достатньої
компетенції і повноважень виконувати функції координатора проекту між
всіма учасниками. Також на координацію проекту не виділено бюджетних
коштів. Тому УКБС як громадська організація, виступив з ініціативою щодо
налагодження приватно-державного партнерства, обміну позитивним
міжнародним досвідом впровадження громадського біометричного паспорту
з ЕЦП. Банки при наданні фінансових послуг, оцінці кредитоспроможності і
ідентифікації своїх клієнтів, підтвердженні їх майнового і цивільного стану
мають справу з усіма державними службами, залученими до впровадження,
обслуговування і використання громадського біометричного паспорту. Тому
саме банки мають відповідних фахівців і експертів для сприяння успішній
міжвідомчій взаємодії у забезпеченні зазначеного приватно-державного
партнерства.
Керівник підрозділу центрального засвідчувального органу
Міністерства юстиції України Юрій Козлов зробив доповідь щодо
інтегрованих сервісів електронної ідентифікації в системах електронного
урядування. Основні державні інституції, які є користувачами єдиного
ідентифікатора фізичних осіб, яким буде виступати біометричний паспорт, а
саме: Державна міграційна служба, фіскальна служба, Державне агентство з
питань електронного урядування України, Пенсійний фонд, Центральна
виборча комісія, Міністерства Економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони
здоров’я та Міністерство юстиції України. У презентації було надано модель
інфраструктури електронної ідентифікації, визначено суб’єктів взаємодії,
склад системи, порядок електронної взаємодії єдиних та державних реєстрів
під час звернень до суб’єктів надання адміністративних послуг і проведення
ідентифікації онлайн, а також надана схема автентифікації через Інтернет
користувачів банківських установ. Пан Юрій Козлов продемонстрував, що
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фахівці і експерти Міністерства юстиції мають всебічне розуміння
провідного світового досвіду у налагодженні сучасних систем користування
єдиним ідентифікатором громадян за допомогою біометричного паспорту,
але розуміння технічних питань не вистачає для успішного налагодження
роботи і взаємодії всіх зазначених державних інституцій, для чого необхідні
зміни до законодавства, координація роботи з профільними комітетами ВРУ
і, відповідно, з головними бенефіціарами користування державним
ідентифікаційним інструментом — банківськими установами. Тому пан Юрій
Козлов підтримав приватно- державне партнерство у вирішенні зазначених
питань. Головною проблемою, яку треба вирішити — відсутність єдиного
ідентифікатора фізичної особи в базових реєстрах, що містять інформацію
про громадян України. Наслідком цього є юридичні та технологічні перепони
при наданні адміністративних послуг, що є причиною корупції і стримання
економічних процесів у державі. Рішення цієї проблеми полягає у присвоєнні
єдиного ідентифікатора фізичної особи та внесення його до базових реєстрів.
Ефект від впровадження полягатиме у створенні умов для підвищення якості
надання адміністративних послуг, у тому числі — в електронній формі, що
має стати технологічною основою для випуску повнофункціонального
електронного посвідчення громадянина України.
Голова Державної Міграційної служби пан Андрій Кузьміч у своєму
виступі розповів про задачі служби, як основного оператора електронних
даних паспортів громадян України, і підтримав державно- приватне
партнерство при виконанні завдань Кабінету міністрів України щодо
оформлення і видачі паспорта громадянина України з безконтактним
електронним носієм у вигляді пластикової картки, який має бути
запроваджено з 1 січня 2016 року.
Експерт з питань ідентифікації електронних технологій
генеральний директор підприємства «Пластик Карта» пан Костянтин
Куклев поділився досвідом найбільшого українського підприємства —
виробником як банківських, так і ідентифікаційних карток з чіповими
технологіями і власною операційною системою, яка розроблена для
використання на чіпі, що вмонтовується в картку. Протягом своєї історії,
підприємство поставило біля 1000 фінансовим установам більше мільярду
пластикових карток в 15 країнах світу. Підприємство має сертифікацію
платіжних систем VISA і Master Card, враховуючи EMV, Pay Pass, Pay Wave,
EMV MasterCard M/Chip, VISA VSDC на платформі Native. З 2003 року
підприємство має міжнародний сертифікат ISO 9001:2000 (TUV) і
ресертифіковано згідно ISO 9001:2008. Технології підприємства
використовуються у соціальній картці киянина, яка представляє собою
екосистему з підключенням до адміністративних державних послуг, зокрема,
надання державних пільг, можливістю оплати в торгівельній мережі,
отримання банківських послуг, сплати громадського транспорту тощо.
Підприємство має досвід емісії ідентифікаційних карток (емітовано більше
500 000 ідентифікаційних студентських карток з вмонтованим чіпом, згідно
міжнародного сертифікату ISO 14443). Зокрема, студентська ідентифікаційна
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картка з чіпом, емітована підприємством, може використовуватись як
ідентифікаційний засіб, для оплати за навчання, отримання стипендії,
здійснення банківських послуг, пільгового проїзду у метро. Таким чином,
технології українського національного підприємства можуть бути
використані при виробництві і обслуговуванні біометричного паспорту
громадянина України, що зекономить державі значні бюджетні кошти, при
найвищій якості, згідно світових стандартів.
Голова Правління ПІН Банку пан Олег Малкін розповів про
електронні технології ідентифікації клієнтів, які використовуються вже
сьогодні. Зараз існують штучні обмеження, згідно встановлених регулятором
правил, які полягають у тому, що кожний банк має обов’язково робити
власну ідентифікацію клієнта. При вкладенні будь якого договору, що
містить істотні умови, клієнт зобов’язаний приходити в банк для підпису,
при кожній зміні даних в клієнтських документах, клієнт також має
приходити до банку. Такі заходи не додають безпеки банківським операціям і
вимагають додаткових витрат, як з боку банку, так і клієнту. При
запровадженні єдиного державного ідентифікатора, вмонтованого в
біометричний паспорт громадянина, і встановленні системи обслуговування,
згідно міжнародному досвіду, і клієнти, і банки зможуть економити значні
кошти при наданні і отриманні банківських послуг. Бачення пана Олега
Малкіна цілком збігається з баченням представника МЮУ Юрія Козлова. А
саме, має бути запроваджено єдиний державний центр ідентифікації та
верифікації клієнтських даних, що занесені у біометричному паспорті
громадянина України, завдяки чому можна буде ідентифікувати клієнтів,
згідно вимогам Національного банку, при цьому, отримувати дані за згодою і
розпорядженням клієнту з державних реєстрів, а саме, Міністерства
внутрішніх справ (посвідчення водія, довідки про судимість, арешти,
реєстрацію транспортних засобів, штрафи, інше), Державної фіскальної
служби, бюро кредитних історій, нотаріусів (реєстри нерухомого майна,
діючі довіреності, інше), підприємства ЖКГ, операторів мобільного зв’язку,
дані пенсійного фонду та з інших джерел, що зможуть використовувати
єдиний ідентифікатор.
Принцип win-win стратегії, коли переваги мають всі:
— держава: зменшення готівкових коштів в обороті, спрощення
контролю над оборотом безготівкових коштів, вирішення ряду питань
проведення фіскальної політики;
— клієнти: зменшення витрат часу на обслуговування у банку,
відсутність необхідності актуалізації документів (відбувається автоматично),
вільний і спрощений вибір банківської установи для обслуговування,
зменшення банківських витрат і підвищення якості обслуговування;
— банки: зменшення документообігу та забезпечення прозорої
ідентифікації клієнтів в режимі реального часу, перенесення більшості
операцій в онлайн, підвищення безпеки операцій і зменшення витрат на
обслуговування.
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В масштабах всієї держави такі переваги дадуть економію в десятки
мільярдів гривень і нададуть значний поштовх для проведення
євроінтеграційних реформ, економічної стабілізації і подальшого зростання.
Експерт Держагентства з питань електронного урядування та ексрадник Міністра економічного розвитку України пані Яніка
Мерило прийняла участь у круглому столі зі Львова по скайпу. Пані Яніка
розповіла про успішний досвід Естонії у впровадженні електронного
біометричного паспорту. Одними з головних складових успіху впровадження
електронної ідентифікаційної картки громадянина Яніка назвала
обов’язковість отримання документу і широке залучення банків до
популяризації електронного засобу ідентифікації. Тобто, громадянам і
клієнтам банків одразу продемонстрували його безперечну корисність і
переваги користування, що швидко оцінили більше 90 відсотків громадян.
Пані Яніка з радістю запропонувала передати досвід успішного
впровадження паспорту з електронним носієм українським учасникам
процесу, як залученим державним службам, так і представникам банків і
бізнесу. Яніка підкреслила, що необхідною складовою успіху впровадження є
використання електронного ідентифікатора громадянина державними
реєстрами і його функціональне навантаження, тобто використання для
отримання державних адміністративних послуг. Держава у партнерстві з
представниками банків і бізнесу спільно мають створити екосистему
обслуговування і використання документу, для чого необхідні відповідні
зміни у законодавстві.
Народний депутат Антон Геращенко висловив свою власно підтримку
використанню позитивного досвіду Естонії при впровадженні біометричного
паспорту в Україні.
Висновок: проведений круглий стіл продемонстрував, що в Україні
присутні всі складові для успішного впровадження біометричного паспорту
громадянина і виконання завдань Кабінету міністрів України щодо
підготовки його видачі на початку 2016 року. Для цього головними
складовими є зміни у законодавстві щодо використання електронного
державного ідентифікатора державними реєстрами, для надання
адміністративних послуг і доступу до інформації цих реєстрів за його
допомогою, проведення прозорих тендерів на придбання технологій
біометричного паспорту, з контролем за їх проведенням з боку
громадськості, залучення банків до використання даного ідентифікаційного
документу при наданні банківських послуг, що одразу продемонструє його
функціональність і зручність (Реформування системи державних
інформаційних реєстрів з впровадженням біометричного паспорту як
основи
інтеграційних
процесів
в
Україні
//
http://nikmedia.com.ua/blog/?p=612. – 2015. – 17.09).
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Інфографіка

Яніка Меріло:
Электронные услуги на примерe Эстонии. Экономия времени и затрат.
Это при намного меньшей бюрократии, чем в Украине

(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 30.09).
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Андрій Садовий:
З такими передумовами (на мал.) приступаємо до реалізації Digital
agenda Lviv – стратегії цифрового перетворення міста:

(https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/photos/a.596416460397913.10737418
25.556028254436734/990064754366413/?type=3&fref=nf. – 2015. – 21.09).
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Зарубіжний досвід
Посол Эстонии в Армении Приит Турк:
Внедрение системы «Электронного управления» является одним из
ключевых инструментов повышения прозрачности в системе
госуправления.
Постсоветская Эстония, полностью перешедшая на данную систему
управления, согласно данным международной организации Transparency
International, традиционно занимает высокие позиции среди стран мира по
прозрачности ведения дел и способностью контролировать коррупцию.
Воспользовавшись опытом именно этой постсоветской страны армянское
правительство продолжает процесс внедрения системы «Электронного
управления».
Как заметил на форуме «Электронная Армения», организованном
Всеармянским благотворительным союзом, делегацией ЕС в Армении,
Центром креативных технологий «Тумо» и посольством Эстонии в Армении
учредитель Эстонской академии электронного управления Ивар Тало,
внедрение системы позволит не только обеспечить прозрачность
деятельности госорганов, но и сэкономит время и деньги простому
обывателю. Правительство Армении также приступило к реализации
программы внедрения электронного управления, имея своей целью улучшить
качество предоставляемых гражданам услуг. Одновременно перед
правительством стояла задача создания такой бизнес-среды, которая
облегчит деятельность армянского бизнеса, сократив время и затраты. На
реализацию программы ЕС выделено 25 млн евро. Уже реализованы проекты
по электронному управлению документации Mullberry, системы электронной
налоговой отчетности, ЗАГС-ов, получения водительского удостоверения по
принципу «одного окна», а также электронная оплата любых штрафов, 500
тыс. граждан получили ID карточки и 110 тыс. из них уже активировали свои
электронные подписи.
Глава аппарата правительства Армении Давид Арутюнян заявил,
что следующим шагом будет внедрение системы e-health, e-residency. При
этом вопрос электронной безопасности всегда будет в повестке, но
«безопасность не означает быть консервативным, а значит быть умным и
инициативным». По словам главы Всеармянского союза Вигена Йакубяна, с
помощью проведения подобных форумов они попытаются аккумулировать
также потенциал армянской диаспоры в данном направлении. Как заметил
глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски, у Армении,
несомненно, высокий интеллектуальный потенциал. «В Армении есть мозги,
а в ЕС – соответствующие фонды, их можно поженить и получить
прекрасный результат» (Электронное управление улучшит качество
предоставляемых
гражданам
услуг
//
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http://www.express.am/news/view/lektronnoe-upravlenie-uluchshit-kachestvopredostavljaemyh-grazhdanam.html. – 2015. – 29.09).

В Белорусском государственном педагогическом университете
имени М.Танка создается мощная информационно-образовательная
среда, когда учебный процесс не просто сочетает традиционные
элементы с возможностями информационных технологий, а фактически
превращается в электронное обучение.
Ректор БГПУ имени М.Танка Александр Жук во время онлайнконференции на тему «Роль учителя в современном обществе»:
«Мы закольцовываем все наши учебные и жилые объекты с тем, чтобы у
студентов была возможность доступа к нашим электронным ресурсам из
любого учебного корпуса и общежития. Мы увеличили в 7 раз скорость
работы интернета. Думаю, в будущем такая хорошая база косвенно поможет
нашим выпускникам быть более успешными в преподавательской работе».
«Нельзя сказать, что сегодня учителя не готовы к работе с
современными технологиями. Мы все живем в информационном обществе,
поэтому практически каждый день осваиваем что-то новое из мира
технологий. При этом стоит заметить, что наступает эпоха, когда старшее
поколение может чему-то научиться у молодежи».
Начальник
управления
общего
среднего
образования
Минобразования Светлана Уклейко в свою очередь заметила, что в
настоящее время Национальный институт образования ведет очень активную
деятельность по обучению педагогов работе с информационнообразовательными ресурсами. При этом обучение идет не только очное, но и
заочное в онлайн-формате. «Есть официальная статистика за 2014 год: более
70 % педагогов готовы использовать информационно-коммуникационные
технологии. Современные ученики очень мобильны, у них нет страха перед
программами, техникой. Поэтому здесь решающую роль играют, скорее,
вопрос самообразования и желание учителя быть на высоте, не отставать по
части владения технологиями от своих учеников. А что касается тезиса о том,
что педагогам нужно «быть в тренде», то стоит посмотреть не только на
столичные и областные учреждения образования, но и взглянуть на ситуацию
в районах. Есть яркий пример – Лошницкая районная гимназия,
расположенная в агрогородке. Откройте ее сайт – там предлагается
дистанционное обучение для педагогов, причем этой услугой могут
воспользоваться педагоги всей республики. У них также имеется богатая
методическая копилка, которая будет полезна и интересна очень многим. Так
что те, кто хотят и прилагают соответствующие усилия, – в русле
современных тенденций» (В БГПУ имени М.Танка делают особую ставку
на электронное обучение // http://www.belta.by/society/view/v-bgpu-imenimtanka-delajut-osobuju-stavku-na-elektronnoe-obuchenie-zhuk-164487-2015. –
2015. – 29.09).

Зарубіжний досвід

56

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України Петра Порошенка
(електронне урядування)»

16 – 30 вересня 2015 року

< 2015
20-28 лютого
В Норвегии врачи до сих пор используют приложения для ведения
электронных журналов приѐма пациентов под MS-DOS, при этом
система работы с дискетами функционирует на удивление стабильно.
Каждый месяц врачи получают 3,5-дюймовый флоппи-диск, на котором
находится список имен основных пациентов. Данные на дискете ежемесячно
синхронизируются с каталогом пациентов, который находится в ведении
государства.
Как рассказали разработчики, поддерживают такую систему
приложения, написанные на языке программирования Haskell.
Однако уже в следующем году норвежское правительство может
отправить дискеты «на пенсию». Как отмечают специалисты, новая система,
идущая на смену нынешней, будет менее безопасна и более склонна к
ошибкам (Норвежские врачи по сей день не могут отказаться от MSDOS и дискет // http://d-russia.ru/norvezhskie-vrachi-po-sej-den-ne-mogutotkazatsya-ot-ms-dos-i-disket.html. – 2015. – 29.09).

Электронные услуги Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
Азербайджана доступны на портале «Электронное правительство» (egov.az).
Гражданам доступны услуги поиска избирательных округов и участков
по фамилии, имени и отчеству, адресу, поиск по карте, услуга онлайнобращения, а также возможность включения данных в список избирателей.
Граждане могут воспользоваться этими е-услугами без прохождения
аутентификации на портале.
Портал
«Электронное
правительство»
является
ключевым
инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями
государственного и частного секторов. Он призван снизить количество
запрашиваемых у граждан документов за счет того, что различные органы
будут взаимодействовать друг с другом в электронном виде.
Доступ к порталу осуществляется с использованием ЭЦП,
идентификационных данных частных предпринимателей и граждан,
верификационных данных (логин и пароль), а также мобильной системы
аутентификации, которые можно получить в электронной форме после
прохождения регистрации на портале (Гусейн Велиев Е-услуги ЦИК
Азербайджана
доступны
онлайн
//
http://www.trend.az/business/it/2437862.html. – 2015. – 29.09).
Лидеры коренных малазийских общин используют возможности
современных технологий для сбора геопространственных данных. Это
позволяет им защищать свои территории и природные ресурсы, от
которых зависят местные жители.
Селин Лим, представитель исследовательской группы в Йельском
университете:
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«К примеру, имея в распоряжении GPS-устройства и зная, как их
правильно использовать, местные могут записывать различные данные и
свидетельства нарушения границ их территорий и передавать их властям».
Данные автоматически наносятся на специальную интерактивную карту,
и власти Малайзии получают возможность проследить влияние добычи
нефти или иных ресурсов на жизнь традиционных общин.
«Раньше к процессу сбора и тем более обработки данных были
вынуждены подключатся неправительственные организации, имеющие для
этого технические возможности. Теперь сбор геопространственных данных, в
котором заинтересованы как сами общины и государство, так и бизнес,
доступен всем, кто умеет обращаться с техникой, причем профессионального
владения не требуется».
Это стало возможным благодаря появлению онлайн-карт и сервисов,
например, Sarawak
Geoportal
(Геопространственные
технологии
защищают
территории
малазийских
общин
//
http://open.gov.ru/events/5513943. – 2015. – 28.09).

10-12 сентября в Ташкенте проходил хакатон, посвященный
разработке приложений на основе открытых данных Узбекистана.
Мероприятие проводилось при поддержке Министерства по развитию
информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в
рамках Недели ИКТ 2015.
Целью проведения конкурса среди разработчиков стала популяризация
идеи открытых данных в Республике. Перед участниками стояла задача
представить проект общедоступного, социально-значимого сервиса на основе
данных портала data.gov.uz. Портал открытых данных Узбекистана был
запущен в марте 2015 года. В настоящее время здесь опубликовано 568 датасетов.
Церемония награждения победителей прошла 18 сентября в рамках
закрытия Недели ИКТ 2015 (В Ташкенте состоялся Хакатон открытых
данных // http://open.gov.ru/events/5513934. – 2015. – 25.09).
Хотя вместо ожидаемого многими участниками обстоятельного
обмена мнениями в программу встречи председателя КНР с
руководителями американских IT-компаний вошло лишь небольшое
выступление китайского лидера. После короткой серии выступлений
других участников, многие наблюдатели оценивают перспективы
американо-китайского сотрудничества в области высоких технологий
оптимистически, а сам визит Си Цзиньпина сопровождался
заключением ряда партнерских соглашений в этой и других областях.
Встреча, организованная исследовательским Институтом Полсона,
прошла в кампусе Microsoft в Редмонде. На нее были приглашены 15
руководителей американских высокотехнологичных компаний, включая
Джеффа Безоса из Amazon, Тима Кука из Apple, Джона Чемберса из Cisco
Systems, Марка Цукерберга из Facebook и Сатью Наделлу из Microsoft, а
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также 15 их коллег из китайских компаний, включая Джека Ма из Alibaba
Group Holding, Пони Ма из Tencent Holdings и Робина Ли из Baidu.
По мнению многих экспертов, деловые отношения между Китаем и
США сейчас переживают не лучшие времена. «Я 35 лет слежу за этими
отношениями, и никогда прежде на моей памяти в них не было более
мрачного периода с точки зрения возможностей для делового сообщества и
частного сектора», – заявил на прошлой неделе Джон Хантсман, бывший
посол США в Китае.
Бизнесмены не смогли обсудить с китайским лидером такие насущные
проблемы, как угроза кибератак, защита интеллектуальной собственности и
ограничения для бизнеса американских компаний в Китае. Впрочем, многие
и не ждали от встречи реальных прорывов. «Никто не пытается закрывать
глаза на неприятные проблемы, – говорит Дин Гарфилд, глава торговой
ассоциации Information Technology Industry Council. – Но никто и не
собирался решать эти проблемы здесь. Однако переговоры заложили основу
для более конструктивного обсуждения в будущем».
«Деловые связи между нами углубляются, и, естественно, при этом
возникают трения и разногласия того или иного рода, – сказал Си Цзиньпин,
выслушав реплики корпоративных руководителей. – Но на все проблемы у
нас находятся решения. Ответы на многие из вопросов, задаваемых
американской стороной, мы намерены представить в рамках нашей реформы.
Мы проанализируем затронутые проблемы и постараемся найти решения для
каждой из них».
Китайский лидер отметил, что компании из его страны также
надеются,
что
США
ослабят
ограничения
на
поставки
высокотехнологичных продуктов в Китай и снизят барьеры для китайских
инвестиций в Америке. «Китай будет становиться все более и более
открытым для внешнего мира. Без реформ у нас не будет необходимой
движущей силы, без открытости не будет прогресса … Мы создаем новую,
открытую
экономическую
систему
и
реформируем
управление
иностранными инвестициями, существенно уменьшая ограничения на доступ
иностранных инвесторов к нашему рынку … Китаю нужно более активное
сотрудничество с США в области высокотехнологичного производства,
экологичной энергетики, защиты окружающей среды, а также IT, финансов и
современной сельскохозяйственной инфраструктуры. Мы поддерживаем
крупные американские компании, желающие открыть в Китае местные
офисы. Мы заинтересованы также в инвестициях от менее крупных
компаний и привержены идее защиты интеллектуальной собственности»
(Вика Рябова Аналитики положительно оценили результаты встречи
председателя КНР с руководителями американских IT-компаний //
http://d-russia.ru/analitiki-polozhitelno-ocenili-rezultaty-vstrechi-predsedatelyaknr-s-rukovoditelyami-amerikanskix-it-kompanij.htm. – 2015. – 25.09).
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Власти Бангалора, столицы индийского штата Карнатака, работают
над созданием ГИС, которая будет содержать 150 информационных
слоев.
Проект будет посвящен самым различным сферам – транспорту,
здравоохранению, безопасности, коммунальным услугам. На карту будут
нанесены дороги, парки, больницы, озера, автобусные остановки, люки,
отделения полиции, пожарные станции и многое другое.
Слои при необходимости будут накладываться друг на друга или же
демонстрироваться отдельно – для местных властей это упростит управление
городом, поскольку появится возможность следить, например, за
ремонтными работами и тем, как они влияют на движение общественного
транспорта.
В настоящее время местное правительство приступило к сбору всех
необходимых для построения карт данных. Проект стоимостью в 69 000
долларов США будет доступен также и для граждан (Бангалор
разрабатывает
обширную
геопространственную
систему
//
http://open.gov.ru/events/5513910. – 2015. – 18.09).

В Ташкенте состоялся ежегодный Национальный саммит по
информационно-коммуникационным технологиям – «ИКТ-саммит2015», на котором были подведены итоги развития сферы ИКТ в
Узбекистане, обсуждены стратегические задачи, стоящие перед
отраслью.
Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций
Республики Узбекистан Х.Мирзахидов, постоянный координатор ООН и
постоянный представитель ПРООН в нашей стране С.Приснер и другие
отметили, что в результате осуществляемых под руководством Президента
Ислама Каримова широкомасштабных преобразований в сфере ИКТ в
Узбекистане достигнуты динамичные темпы развития этой отрасли.
Постановление Президента нашей страны «О мерах по дальнейшему
развитию Национальной информационно-коммуникационной системы
Республики Узбекистан» от 27 июня 2013 года служит дальнейшему
развитию информационных ресурсов, систем и сетей нашей страны. В
соответствии с этим документом была утверждена Комплексная программа
по развитию Национальной информационно-коммуникационной системы
Республики Узбекистан на 2013-2020 годы, ставшая одной из основных
предпосылок для формирования и широкого применения системы
«электронное правительство» в Узбекистане.
Благодаря
реализации
этой
системы
сегодня
субъекты
предпринимательства предоставляют налоговую и статистическую
отчетность, оформляют таможенные декларации в электронной форме.
Динамично развивается электронный документооборот – число
пользователей электронной цифровой подписью достигло 1,4 миллиона.
В рамках реализации проектов по развитию «электронного
правительства» ИКТ успешно внедряются в деятельность государственных
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органов. В настоящее время Единым порталом интерактивных
государственных услуг оказывается свыше 250 видов услуг. С начала года
пользователями портала подано более 320 тысяч заявок на получение
интерактивных государственных услуг.
Достигаемые результаты в развитии системы «электронное
правительство» в Узбекистане свидетельствуют об эффективности
государственных реформ, направленных на формирование и дальнейшее
совершенствование информационного общества, – говорит старший
межрегиональный советник по «электронному правительству»
Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Ричард
Керби. – Я участвую в ИКТ-саммите в Узбекистане в третий раз и убедился,
что количество интерактивных государственных услуг увеличивается,
повышается их качество.
Мероприятие вызвало большой интерес как национальных, так и
зарубежных экспертов. Яркое тому подтверждение – участие в нем более 350
делегатов из Узбекистана и зарубежных стран, таких, как США, Бельгия,
Великобритания, Израиль, Российская Федерация, Монголия и других.
Участники саммита обсудили актуальные вопросы внедрения ИКТ в
различные отрасли экономики и сферы жизнедеятельности общества. Были
рассмотрены
вопросы
стратегии
и
развития
IT-индустрии,
совершенствования технологий и инфраструктуры, разработки новых
приложений и решений.
Министр труда и социальной защиты населения Республики
Узбекистан
А.Абдухакимов
проинформировал
собравшихся
об
эффективности внедрения и перспективах развития информационнокоммуникационных технологий в сфере труда и социальной защиты
населения. В настоящее время в электронную форму переведены 40 услуг
министерства, что существенно повысило их качество.
Преимущества бесконтактной формы взаимодействия с населением
нашли свое отражение и в росте количества поступающих в министерство
обращений.
В рамках саммита специалисты отрасли, представители государственных
органов, международных организаций и частного сектора глубоко
проанализировали вопросы развития в нашей стране системы «электронное
правительство» и информационного общества в целом, ознакомились с
опытом зарубежных стран в этой области, смогли найти новых партнеров,
привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы для дальнейшего
внедрения ИКТ в стране (Мухаммад Каршибаев Динамично развивается
сфера ИКТ // http://www.rbc.ua/ukr/news/dnepropetrovskaya-oga-perehoditelektronnye-1443510269.html. – 2015. – 18.09).

Официальная
церемония
открытия
узбекско–корейского
совместного предприятия LG CNS Uzbekistan состоялась 14 сентября
в рамках Недели ИКТ. Оно будет заниматься проектами в области
электронного правительства.
Зарубіжний досвід
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Основным направлением деятельности совместного предприятия станет
разработка программных продуктов, установка и внедрение аппаратнопрограммных комплексов, а также формирование проектной и технической
документации для системы «Электронное правительство» и предприятий
реального сектора экономики.
Предприятие LG CNS Uzbekistan при реализации проектов планирует
сотрудничать и привлекать местные компании и разработчиков, что в свою
очередь будет благоприятно влиять на развитие отечественного рынка
информационных технологий. В течение 2015 года им будет реализовано 15
проектов, с привлечением специалистов из Республики Корея и ведущих
отечественных разработчиков программного обеспечения.
В настоящее время совместное предприятие начала реализацию крупных
проектов системы «Электронное правительство», которые обеспечат
формирование надежной инфраструктуры для внедрения современных
информационных системы и баз данных государственных органов и
интерактивных государственных услуг.
Доля узбекских учредителей (ГУП Центр научно-технических
маркетинговых исследований «UNICON.UZ» и АК «Узбектелеком») в
уставном фонде совместного предприятия составляет 49 %, а доля компании
LG CNS Co., Ltd – 51 %.
Компания LG CNS была основана в 1987 году корпорацией LG. Является
самой крупной компанией Южной Кореи по оказанию услуг в области
информационных технологий. Компания имеет более 10 региональных
офисов по всему миру, и численность сотрудников превышает 10 тыс.
человек. Компания специализируется в сфере информационных технологий,
консалтинга, системной и сетевой интеграции, аутсорсинге бизнес–
процессов и информационных технологий (LG CNS Uzbekistan приступает
к развитию электронного правительства в Узбекистане //
http://podrobno.uz/cat/tehnp/lg-cns-uzbekistan-pristupaet-k-razvitiyuelektronnogo-pravitelstva-v-uzbekistane-. – 2015. – 16.09).

Зарубіжний досвід
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Абрамова К. А., Смирнова В. С. Электронный муниципалитет как
инновационный способ предоставления государственных и муниципальных
услуг / Кристина Алексеевна Абрамова, Виктория Сергеевна Смирнова //
Научная дискуссия: вопросы экономики и управления . – 2015. – № 6. – С.
26–30. В настоящей статье рассматривается понятие «электронный муниципалитет», его
сущность, особенности функционирования и преимущества данной системы. Авторы
рассматривают этапы формирования модели электронного муниципалитета, а также
состояние развития такого механизма повышения качества предоставления
муниципальных услуг в различных городах России. Исследуются проблемы,
ограничивающие дальнейшее развитие электронных муниципалитетов, а также некоторые
возможные пути их решения.

Бородин М. В. Технология цифровой подписи в электронном
документообороте / Максим Викторович Бородин // Информационное право.
– 2015. – № 3. – С. 42–45. Цель: необходимость создания правовой среды
документированной информационной безопасности в электронной форме и защиты
контента электронного документа являются основой для обеспечения надлежащего
функционирования электронного документооборота. Методы. В этой статье используется
логический, систематический и сравнительно-правовой методы исследования. Метод
биометрически-криптографической аутентификации позволяет внедрить совершенно
новые принципы дифференцированной политики информационной безопасности
электронного документооборота. Дискуссия. Информационная безопасность раскрывается
как сложный комплекс организационных, правовых и технических мер. Автор
подчеркивает, что электронная подпись не защищает подписанные данные от искажений.
В сети среда и процедуры для защиты электронных документов должны быть отделены от
фактической процедуры подписания электронного документа. Отдельно выделены
механизмы идентификации и аутентификации, профилактических мер и жизненного
цикла электронного ключа подписи в контексте жизненного цикла документальной
власти. Результаты. В электронном документе подтверждение выражения субъекта
правоотношений реализуется с помощью технологии цифровой подписи, которая является
инструментом для защиты контента и целостности содержимого, а также обеспечивает
надежную идентификацию отправителя. В результате выводов принятие федерального
закона по управлению документами и Концепции жизненного цикла электронных
документов будет способствовать укреплению информационной безопасности
электронного потока и механизма коррекции документов, представленных в электронном
виде, а также повышению культуры в области информационных технологий и снизит
юридические риски, связанные с новыми технологиями.

Виноградова Н. С., Моисеева О. А. Исторический и социальнополитический аспект «электронного правительства» в информационном
обществе как нового вида связей с общественностью / Надежда Сергеевна
Виноградова, Ольга Александровна Моисеева // Ценности и смыслы. – 2015.
– № 2 (36). – С. 46–62. В статье рассматривается современный механизм
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коммуникации государства и общества на примере «Электронного правительства» и
эффективность данного механизма в процессе изменяющихся запросов общества.

Информационное общество: образование, наука, культура и технологии
будущего. Труды XVIII объединенной конференции «Интернет и
современное общество» (IMS–2015), Санкт-Петербург, 23–25 июня 2015 г.
[Электронный ресурс]. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – Режим доступа:
http://openbooks.ifmo.ru/ru/collections_paper/13/informacionnoe_obschestvo:_obr
azovanie_nauka_kultura_i_tehnologii_buduschego.htm. – Загл. с екрана.
Лахижа М. Модернізація публічної адміністрації Болгарії після вступу
до Європейського Союзу (2007–2013 рр.) // Публічне адміністрування: теорія
та практика. – 2015. – №. 1.
Магдилов М. М., Магдилова Л. В. Правовые аспекты развития
информационного пространства региона / Мажид Магдиевич Магдилов,
Лариса Владимировна Магдилова // Информационное право. – 2015. – № 3. –
С. 27–32. Цель работы: исследование информационного пространства субъектов РФ как
виртуальной области активного взаимодействия информационных деятелей, возникающей
при функционировании соответствующей информационной среды. В свою очередь
признаками информационного пространства субъекта РФ в правовом аспекте являются:
действие единых информационно-правовых норм; распространение суверенитета
субъекта РФ в рамках всего информационного пространства; непрерывное
функционирование на территории субъекта РФ; наличие внутренней системы и
структуры; согласованность и непротиворечивость; наличие взаимосвязи с
информационно-правовыми нормами федерального и международного уровня;
ограниченность во времени; базирование на деятельности участников информационноправового взаимодействия. Более того, повышение эффективности информационных
ресурсов субъектов предлагается на основе их реструктуризации на базе республиканских
центров обработки данных. Следовательно, значение приобретает разработка и
реализация региональных программных положений, способствующих формированию
единого информационного пространства на основе межведомственного электронного
документооборота, регионального навигационно-информационного центра, портала
органов государственной власти, многофункциональных центров и др. Метод. На основе
сравнительного анализа и визуализации данных об использовании ИКТ в организациях,
развитии ИКТ-инфраструктуры и индексов готовности регионов России к
информационному обществу определено присутствие в аутсайдерах субъектов СКФО, а в
лидерах - Москвы, Санкт-Петербурга, ресурсообеспеченных регионов. Результаты. Автор
приходит к выводу, что в правовом аспекте необходимо установление статуса
информационных ресурсов региона и их интеграция, развитие региональных
организационно-правовых основ защиты информации, регистрация субъектов в
Государственной системе правовой информации, создание системы оценки и развития
кадрового потенциала, разработка программных документов по использованию облачных
технологий в органах государственной власти и местного самоуправления.

Можейко С., Кондратов Д. Концепция Big Data: проблемы и
перспективы [Электронный ресурс] / С. Можейко, Д. Кондратов // Местное
самоуправление в системе публичной власти. – Саратов, 2015. – Режим
доступа: http://ssrn.com/abstract=2657484. – Загл. с екрана. В современных
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условиях от государственных учреждений, органов государственной власти и местного
самоуправления требуется большей открытости для граждан. Важнейшим элементом
такого подхода является концепция «открытые данные». В статье рассматриваются
основные проблемы внедрения «открытых данных» в деятельность органов местного
самоуправления и способы их решения.

Риженко
О.
В.
Стратегічні
пріоритети
сучасного
розвитку електронного урядування в Україні / О. В. Риженко // Ефективність
державного управління. – 2015. – Вип. 43. – С. 99–103.
Семенець А. В., Ковалок В. Ю. Про досвід впровадження системи
електронного документообігу у медичному внз [Електронний ресурс] / А. В.
Семенець, В. Ю. Ковалок // Медична інформатика та інженерія. – 2015. – №
3.
–
Режим
доступу:
http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/article/view/3811/3530. – Назва з екрана. У
роботі показано актуальність впровадження моделі електронного документообігу в галузі
охорони здоров’я України. Здійснено огляд ринку інформаційних систем електронного
документообігу. Показано досвід використання вільно розповсюджуваних інформаційних
систем електронного документообігу в ТДМУ. Продемонстровано можливості реалізації
моделі електронного документообігу у вигляді хмарних сервісів. Зроблено порівняльний
аналіз можливостей хмарних середовищ Microsoft Office 365, Google Apps For Education
для їх застосування в якості систем електронного документообігу. Показано деякі
результати застосування хмарного сервісу Google Apps For Education в ТДМУ.

Соловйов С. Г. Концептуальні основи електронної демократії: зарубіжні
теорії та впровадження в україні [Електронний ресурс] / С. Г. Соловйов //
Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення
та
розвиток».
–
2015.
–
№
9.
–
Режим
доступу:
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=885. – Назва з екрана. У статті
обумовлюється важлива роль електронної демократії у підвищенні прозорості діяльності
органів публічної влади, залучення громадян до прийняття управлінських рішень та
обговоренні проблем розвитку. Розглянуто концепції електронної демократії на прикладі
досліджень Й Масуди, (демократія участі), М.Хагена (теледемократія, кібердемократія,
електронна демократизація), С.Кліфта (сценарії розвитку та умови запровадження),
Л.Волкова та Ф.Крашеніннікова (хмарна демократія). Як спільні риси названих теорій
визначено вплив технологічних чинників на ступінь розвитку е-демократії. Визначено, що
впровадження е-демократії в Україні бере початок у законодавчому закріпленні
доступності інформації про діяльність органів публічної влади. Це необхідна умова участі
громадян у прийнятті рішень. Зроблено акцент на важливості впровадження інституту
електронних петицій в Україні, як початку нового етапу впровадження е-демократії.

Тищенкова І. О. Класифікація електронних послуг, що надаються
органами публічної адміністрації [Електронний ресурс] / І. О. Тищенкова //
Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. –Вип.
32.
–
Т. 3.
–
Режим
доступу:
http://www.visnykjuris.uzhnu.uz.ua/file/No.32/part_3/19.pdf. – Назва з екрана. Наукова стаття
присвячена питанням класифікації електронних послуг. Розглядаються різні підходи щодо
класифікації електронних послуг та дається власна класифікація надання цих послуг.
Запропоновано таку класифікацію електронних послуг: за видами електронного подання,
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за сферою діяльності, за суб’єктом видання, за споживачами, за місцем отримання з точки
зору клієнта та з точки зору залучення в електронний сервіс.
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