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Анонс
19 березня 2015 р. (Київ)
Науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління
інформаційною безпекою держави»
Національна академія Служби безпеки України запрошує взяти участь у
роботі VІ науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління
інформаційною безпекою держави», проведення якої планується спільно з
Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та
Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України 19
березня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Трутенка, 22.
Робота конференції передбачається за такими напрямами:
1.
проблеми взаємодії та координації державних органів України у
сфері інформаційної безпеки у сучасних умовах;
2.
правові та організаційні аспекти протидії російській інформаційній
агресії як складовій гібридної війни;
3.
реформування системи охорони державної таємниці та службової
інформації в умовах поглиблення співпраці з ЄС та НАТО;
4.
проблеми формування національної системи забезпечення
кібернетичної безпеки України;
5.
актуальні питання захисту інформації з обмеженим доступом в
контексті запровадження в Україні систем електронного урядування;
6.
проблемні питання підготовки фахівців у галузі інформаційної
безпеки
(http://academy.ssu.gov.ua/ua/news/ANONS-V-Akadem-vdbudetsyanaukovo-praktichna-konferencya-Aktualn-problemi-upravlnnya-nformacynoyubezpekoyu-derzhavi.htm).
2–4 апреля 2015 г. (Вологда)
VІI Межрегиональный IT-форум «Современные информационные
технологии: для государства и общества»
Организаторы Форума: Правительство Вологодской области, ВООО
«Клуб ИТ-директоров Вологодской области».
Цель Форума: развитие информационного сообщества региона,
информирование об использовании информационных технологий в отраслях
социально-экономического развития области, в сфере безопасности
жизнедеятельности области, популяризация информационных технологий
среди населения и организаций области, информирование граждан о
возможностях электронного взаимодействия с органами власти,
информирование организаций области о решениях и продуктах ИТ-отрасли,
разрабатываемых в Вологодской области, содействие развитию ИТ-отрасли
на территории области, содействие решению кадровых проблем в ИТ-сфере
региона, развитие межрегионального сотрудничества в области
информационных технологий.
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В рамках форума запланированы круглый стол «Состояние и
перспективы развития кластера информационных технологий Вологодской
области» и секция WEB-разработчиков с направлениями для разработчиков и
для субъектов малого и среднего бизнеса (http://egov.ifmo.ru).
7–10 апреля 2015 г. (Санкт-Петербург)
IV Всероссийский конгресс молодых ученых
Организатор: Университет ИТМО
Цель Конгресса: стимулирование научно-технической деятельности
молодых ученых, приобретение ими опыта публичных выступлений,
повышение научного уровня магистерских диссертаций и апробации
выпускных квалификационных работ бакалавров и специалистов за
2014/2015 учебный год.
В работе Конгресса состоится заседание секции «Управление
государственными информационными системами» под руководством
директора ЦТЭП А.В. Чугунова (http://kmu.ifmo.ru).
15–17 апреля 2015 г. (Нижний Новгород)
Международный IT Форум 2020-Консолидация
Ежегодный Форум отражает государственную политику и современные
тенденции развития общества и является демонстрацией последних
достижений ИТ. В организации и работе Форума примут участие
руководители федеральных, региональных органов исполнительной власти
РФ; представители бизнеса России; представители органов 5 власти и
бизнеса стран дальнего и ближнего зарубежья в сфере информационных
технологий; представители средств массовой информации. Мероприятия
Форума будут проходить в рамках тематических конференций, круглых
столов, дискуссионных клубов, заседаний секций, будет организована
стендовая экспозиция. Центр технологий электронного правительства
(ЦТЭП) Университета ИТМО – информационный партнер мероприятия
(http://www.itforum2020.ru).
19-20 травня 2015 р. (Київ)
Науково-практична конференція за міжнародною участю «Дні
інформаційного суспільства–2015»
Організатори: Національна академія державного управління при
Президентові України; кафедра інформаційної політики та електронного
урядування. За підтримки: Проекту Ради Європи і Європейського Союзу
«Зміцнення інформаційного суспільства в Україні» (Офіс Ради Європи в
Україні); Агенства США з міжнародного розвитку; Google Україна;
Українсько-турецького культурного центру «Сяйво».
Місце проведення заходу: НАДУ, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2.
Мета заходу: на політичному, експертному та науковому рівні
обговорити стан, проблеми та перспективи розвитку інформаційного
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суспільства та виробити рекомендації щодо його прискореного розвитку в
Україні.
До конференції планується видання збірника матеріалів (тез) учасників
(публікація здійснюється безкоштовно).
Під час конференції проводитимуться дискусії у форматі круглих
столів за наступними тематичними напрямками:
1. Державна політика в умовах інформаційної війни:
- тенденції розвитку інформаційного суспільства та інформатизації в
Україні;
-законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в
Україні;
- інформаційна безпека в сучасних умовах розвитку України;
- інформаційна війна/пропаганда/контрпропаганда/інше: проблеми
понятійно-категоріального апарату;
- інформаційний простір України: проблеми державного регулювання;
- кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва;
- стратегія приведення медіа законодавства України до європейських
стандартів як напрям імплементації угоди про Асоціацію України з ЄС;
- проблеми функціонування медіа та захист журналістів;
- нові (конвергентні) меді як актори інформаційного простору;
- міжнародний імідж України як пріоритет державної політики.
- гендерні особливості інформаційного простору України.
2. Сервісна держава: можливості та перспективи для України:
- права людини та Інтернет;
- доступ до публічної інформації та захист персональних даних;
- національні стандарти е-урядування;
- доступність та якість е-послуг для громадян;
- кращі практики е-урядування на центральному, регіональному та
місцевому рівнях;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації публічних
службовців е-урядування;
- електронні адміністративні послуги в Україні: проблеми та
перспективи розвитку;
- державно-приватне партнерство в електронному урядуванні;
- державно-громадське партнерство в електронному урядуванні;
- електронна взаємодія органів влади як пріоритет Зеленої та Білої книг з
е-урядування;
- відкриті дані та е-участь.
Робочі мови конференції: українська та англійська.
Для участі у роботі конференції необхідно до 10 квітня 2015 року
надіслати у електронному форматі за адресою: dis.2015@ukr.net:
(http://www.academy.gov.ua/pages/osn/1/files/374dc1c2-96d4-4dd0-a03736fd282c9278.pdf).
6–7 июня 2015 г. (Пекин)
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Международная конференция по интеграции электронных
архивных ресурсов International Conference on the Integration of Digital
Archival
Resources,
(ICDAR)
«Повышение
эффективности
государственных услуг через интеграцию и инновации» (Enhancing Public
Services via Integration and Innovation).
Конференция организована Национальным фондом социальных наук в
рамках крупного национального проекта «Новые механизмы интеграции
национальных электронных архивных ресурсов с целью их оптимального
использования», факультетом управления информационными ресурсами
Народного университета Китая в Пекине и ведущей лабораторией
Министерства образования Китая по инженерии данных и знаний.
Конференция пройдѐт на территории кампуса Народного университета. В
числе поддерживающих конференцию партнеров – Китайское архивное
общество, технологический департамент Государственной архивной службы
КНР и Центр управления электронными документами Народного
университета.
ICDAR–2015 станет стимулирующим дискуссии международным
форумом учѐных и практиков со всего мира, на котором они смогут
обменяться идеями и мнениями, поделиться опытом и результатами
исследований в области использования электронных архивных ресурсов для
повышения эффективности государственных услуг за счет интеграции и
инноваций (http://www.irm.cn/events/201412/08-2473.html).
23–25 июня 2015 г. (Санкт-Петербург)
Международная объединенная научная конференция «Интернет и
современное общество» (Internet and Modern Society – IMS)
Организаторы: Университет ИТМО, Библиотека Российской академии
наук, Некоммерческое партнерство ПРИОР Северо-Запад. В программу
объединенной конференции традиционно входят специализированные
конференции, секции и научные симпозиумы: «Электронные библиотеки и
коллекции», «Электронное правительство в информационном обществе»,
научные семинары по вопросам компьютерной лингвистики и
социодинамики (социальные сети и методы их изучения) и др. научные
мероприятия. Тексты статей (или расширенные тезисы доклада) на русском
языке принимаются в электронном виде до 20 марта 2015 г.
(http://ims.ifmo.ru).
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Офіційна інформація
Заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро
Шимків:
«Ми повинні забезпечити швидкісний інтернет і швидкісний зв’язок
українським громадянам, бізнесу, і це треба зробити в найкоротші терміни»,
– наголосив він під час круглого столу «Мобільний Інтернет 3G як
фактор сталого розвитку країни», що проходив в Українському
кризовому медіа-центрі.
Групою спеціалістів було розроблено детальний план реалізації цього
завдання. Не поговорити, не написати, а отримати результат, яким і стане
запуск 3G. Ми зробили все, і справа тепер за бізнесом.
Проведення тендеру з продажу ліцензій на зв’язок 3G, ініційованого
Президентом, засвідчило впливову роль громадянського суспільства, завдяки
зусиллям якого вдалося забезпечити прозорість та неупередженість процесу.
Президент України Петро Порошенко ініціював проведення тендеру на
3G-зв’язок ще в липні 2014 року. Він мав завершитися 30 жовтня, але через
бюрократичні перепони реалізацію задуму було відтерміновано. На тлі
складної економічної ситуації, війни та супротиву з боку певних гравців
ринку, завдяки наполегливості Президента та всієї команди, що працювала
над цим питанням, ми все ж змогли провести тендер, який дозволить
залучити до бюджету більш ніж $300 млн.
23 лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації, завершила тендер на отримання ліцензій у
стандарті UMTS (3G), реалізувавши три ліцензії на загальну суму понад
8,77 млрд грн. Переможцями тендеру визнані три провідні оператори ринку
мобільного зв’язку – АТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна» и ТОВ «Астеліт»
(бренд life:)).
Ми маємо конкуренцію на ринку. Це не буде один оператор, який не
зрозуміло як і за яких обставин отримав ліцензію і не розвиває її. Це буде три
агресивних оператори, які боротимуться за споживачів і, сподіваюсь, не
чекатимуть шести місяців, а прискорять запуск своїх послуг для населення».
Для впровадження 4G є певні технологічні обмеження. Крім того, він
дорожчий і потребує більших витрат від операторів, і, як результат, буде
дорожчим для користувачів. Запускаючи сервіс, який потребує у тому числі і
дорожчого телефону, ми обмежуємо використання технологій. Ми повинні
це враховувати при їх запуску».
Це не означає, що ми не розглядаємо питання 4G. Але для того, щоб ми
його впроваджували, оператори спочатку мають запустити 3G, отримати
прибутки, Україна – отримати зв’язок і прибутки, і вже це стане новим
стимулом для запровадження зв’язку наступного покоління. Згідно з даними
досліджень, до 2020 року переважна кількість абонентів використовуватиме
3G-зв’язок і лише 28 % – 4G.
Офіційна інформація
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Керуючий партнер венчурного фонду Hybrid Capital Ілля
Кенінгштейн: впровадження 3G – це один із позитивних сигналів для IТрозробників, аби лишитися в Україні. Це може надати поштовх до розвитку
мобільних сервісів у сфері туризму, розваг, появи програм з передачі даних
на кшталт Viber.
Цю тезу продовжила Яніка Меріло, радниця міністра економічного
розвитку і торгівлі України: введення 3G має полегшити доступ для людей
до сервісів, в тому числі і державних органів влади. Ми маємо рухатися в
тому напрямку, щоб все, що ми робимо зараз на папері, ми могли б робити в
електронному вигляді. Мають бути створені відповідні сервіси. Але ця
справа буде марною, якщо ми не забезпечимо якомога ширший доступ до
Інтернету звичайним людям. Саму цю функцію і має виконати поява 3G в
Україні».
Олег Проживальский, директор з корпоративного управління й
контролю компанії «МТС-Україна»: масове надання зв’язку стандарту 3G
почнеться не раніше, ніж за 6 місяців, а умова конкурсу щодо його надання у
всіх обласних центрах за 18 місяців є важко реалізованою. Три причини
такого стану речей: бюрократичні перепони (НКРЗІ має розробити і узгодити
з операторами багато нормативних документів), ускладнений доступ до
валютних ресурсів та процедура конверсії частот.
У круглому столі також взяли участь президент компанії «Київстар»
Петро Чернишов, генеральний директор «МТС-Україна» Іван Золочевський,
в.о. Головного виконавчого директора ТОВ «Астеліт» Ердал Яйла, експерт з
телекомунікацій України та Євросоюзу Олена Мініч, член правління Інтернет
Асоціації України Олександр Федієнко (Держава зробила все для
запровадження 3G зв’язку. Тепер справа за бізнесом – Дмитро Шимків //
http://www.president.gov.ua/news/32356.html. – 2015. – 24.02).
У Верховній Раді зареєстровано законопроект авторства Петра
Порошенка, який пропонує спростити доступ до публічних баз органів
державної влади, відкривши їх.
Як йдеться у пояснювальній записці до закону, така практика є
нормальною для більшості європейських країн – коли несекретна інформація
органів державної влади доступна всім охочим. Регулювання відкритості
даних у нас зараз відбувається Законом «Про доступ до публічної
інформації», але в ньому немає положень про доступ до баз даних.
Зокрема, законопроектом Порошенка пропонується:
– закріпити принцип не лише вільного отримання та поширення будьякої публічної інформації, а й вільного використання такої інформації, що
отримана або оприлюднена відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації», крім обмежень, установлених законом;
– зобов’язати розпорядників інформації оприлюднювати достовірну,
точну та повну інформацію та постійно оновлювати оприлюднену
інформацію;
Офіційна інформація
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– установити, що доступ до інформації забезпечується шляхом
систематичного та оперативного оприлюднення інформації на єдиному
державному веб-порталі відкритих даних;
– передбачити обов’язок розпорядників інформації безоплатно
оприлюднювати інформацію у формі відкритих даних на своїх веб-сайтах, у
тому числі і сам перелік такої інформації;
– покласти на структурний підрозділ або відповідальну особу з питань
доступу до публічної інформації повноваження із оприлюднення інформації
у формі відкритих даних;
– віднести до повноважень Кабінету Міністрів України затвердження
переліку публічної інформації, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню у
формі відкритих даних, вимоги до формату і структури такої інформації,
періодичність її оновлення;
– покласти на центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері електронного урядування повноваження із
створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу
відкритих даних;
– визначити гарантії захисту персональних даних у зв’язку з
поширенням інформації у формі відкритих даних;
– забезпечити оприлюднення у формі відкритих даних відомостей
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,
Державного реєстру телерадіоорганізацій України, Єдиного реєстру об’єктів
державної власності, Реєстру громадських об’єднань, Реєстру вищих
навчальних закладів, а також матеріалів генеральних планів населених
пунктів і детальних планів території, інформації про державні закупівлі
(Мінченко Ольга Порошенко вирішив відкрити доступ до публічних баз
даних держави // http://watcher.com.ua/2015/02/23/poroshenko-vyrishyvvidkryty-dostup-do-publichnyh-baz-danyh-derzhavy. – 2015. – 23.02).
16 лютого 2015р. в Києві відбулася відкрита зустріч з Еміліо Буглі
Інноченті на тему: «Роль публічно-приватного партнерства при
впровадженні електронного урядування в Україні». Головними
завданнями цієї зустрічі було ознайомити учасників із моделями ДПП,
«найкращими практиками» розвитку та управління ДПП, переглянути досвід
інших країн, які впроваджують електронне урядування в рамках державноприватного партнерства (ДПП).
Захід організовано Державним агентством з питань електронного
урядування в Україні (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України), Робочою групою з розробки
урядової політики у сфері електронного урядування при Віце-Прем’єрМіністрові України та Програмою розвитку державно-приватного
партнерства Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що
реалізується організацією FHI360; серед партнерів заходу – Реанімаційний
Пакет Реформ.
Офіційна інформація
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Олександр Риженко, голова Державного агентства з електронного
урядування в Україні: Державне агентство з питань електронного
урядування зацікавлене у використанні державно-приватного партнерства
для практичної реалізації електронного урядування в Україні. Ми розуміємо,
що бізнес може надати найновітніші технології, запропонувати навички та
здатність управляти складними проектами, які так необхідні для
оперативного та результативного створення системи, яка забезпечить
прозорість, відкритість роботи органів влади, подолання корупції та відомчої
закритості.
Тренер семінару, Еміліо Буглі Інноченті, міжнародний експерт із
електронного урядування Програми розвитку ДПП USAID: ДПП
використовуються в електронному урядуванні по всьому світу, оскільки
національні та місцеві органи влади потребують модернізації, нових
технологій, та поліпшення надання послуг для громадян. Ці зростаючі
очікування та стрімкий розвиток комп’ютерних технологій спонукають
уряди залучати бізнес до реалізації електронного урядування.
Мік Мюллей, Директор Програми розвитку державно-приватного
партнерства USAID: Залучаючи приватний сектор, Уряд України може
отримати доступ до необхідного фінансування, технологій, новітніх підходів
управління і, таким чином, електронне урядування може буде впроваджено
ефективно. По мірі того, як умови покращуватимуться, ДПП може
використовуватися для задоволення потреб у інфраструктурі та комунальних
послугах у багатьох секторах по всій Україні».
Для тих, хто не зміг бути присутнім – відеозапис зустріч, можна
подивитися за адресою: https://www.youtube.com/watch?v=tbSjt9O4TK4
(Державно-приватне
партнерство
допоможе
впроваджувати
електронне
урядування
в
Україні
//
http://etransformation.org.ua/2015/02/17/547. – 2015. – 17.02).
Заступник міністра економічного розвитку України Яніка Меріло:
Електронне врядування істотно спрощує бюрократичні процедури,
скорочує черги, зменшує кількість чиновників і взагалі полегшує життя.
Однак потребує фінансування та справжньої підтримки й сприяння з
боку влади. В Естонії, яку багато хто вважає зразком е-врядування,
робота над його облаштуванням тривала два десятиліття.
Під «справжнім сприянням влади» Яніка Меріло має на увазі не лише
згоду на розробку електронних систем, але й ухвалення відповідних законів,
створення чи відкриття баз даних, а також докладання зусиль до поширення
інтернету в цілій країні. Зараз активними користувачами мережі є приблизно
20 млн українців – трохи більш ніж половина дорослого населення країни. В
Естонії цей показник становить близько 90 %.
Інтернет – це соціальне право, як вода чи електрика. Проте без
поширення доступу до мережі на всій території країни, особливо в маленьких
містечках і селах, а також уміння користуватись комп’ютером електронне
врядування ні до чого.
Офіційна інформація
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Ідеальне е-врядування – повністю в інтернеті, коли не потрібно йти до
чиновника, а можна робити все он-лайн. В Естонії можна не лише
проголосувати на виборах, але навіть отримати лікарський рецепт, не
виходячи з квартири. Абсолютно всі школи та державні установи країни
мають доступ до мережі.
99,8 % банківських платежів в Естонії проходять через інтернет. Завдяки
е-врядуванню банки змогли закрити багато маленьких філій та заощадити
гроші – люди користуються їхніми послугами через інтернет. Те саме
стосується податкової звітності: в Естонії працює департамент електронного
оподаткування, й 95 % документів приймається й видається онлайн.
Кожен громадянин Естонії має ID-картку, яка дає доступ до цілої
системи е-уряду. За її допомогою можна сплачувати податки, бачити
інформацію про себе в різних базах даних, а також голосувати онлайн; на
останніх виборах у цей спосіб проголосувала третина естонських виборців.
Картка була запроваджена ще 2002 року.
Цікаво, що людина бачить, хто переглядав її інформацію – наприклад,
якщо лікар захоче подивитися профіль свого пацієнта, то побачить лише
медичну частину; співробітник поліції може отримати доступ до приватної
інформації лише на офіційних засадах.
Система е-урядування добре захищена, бо не існує якогось мастерфайла, що містив би всю інформацію про вас. Є кілька баз даних із різною
інформацією, доступ до якої обмежений. Ніхто не може залізти у ваш
профіль просто так – це карається законом.
Та хоч яким досконалим є механізм електронного урядування,
формування баз даних – справа чиновників. Тому вони повинні бути
відкритими до інновацій. Натомість, усвідомлюючи, що електронне
врядування неминуче призведе до зменшення кількості державних
службовців та змін у житті тих, що залишаться, бюрократи неохоче йдуть
назустріч нововведенням.
Поки від чиновників не вимагають конкретних дій, усі вони публічно
підтримують електронне врядування, але коли потрібно буде шукати
фінансування, змінювати структуру, адаптуватись до нових правил, охочих
істотно поменшає. Для ефективного е-врядування потрібна воля всіх.
Поки Верховна Рада не ухвалить відповідні закони й не буде
сформований орган, що займається впровадженням електронного
врядування, процес не зрушить із місця.
В Україні поки що немає єдиного органу, що працює над
впровадженням електронного врядування в усій країні: для його появи
потрібні гроші та чітка стратегія держави. Проте є приклади місцевих
ініціатив, як у Львові, де міська влада пробує щось робити самотужки.
Ініціативи місцевого самоврядування на зразок львівської, де електронні
сервіси впроваджуються вже кілька років – це добрий старт, але важливо,
щоб нововведення діяли по всій Україні. Водночас українці повинні
розуміти, що нова система не дискримінуватиме тих, хто ще не вміє або не
має охоти користуватись інтернетом і комп’ютерами. Не все перейде в
Офіційна інформація
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інтернет: система «паперового» документообігу буде скорочена та стане
менш обтяжливою для бюджету, але не буде ліквідована остаочно.
Е-врядування – це одна з опцій, і громадянам вирішувати, якою їм
зручніше користуватись (Анна Романдаш «Інтернет – це соціальне право,
як
електрика
чи
вода»
//
http://zaxid.net/news/showNews.do?_internet__tse_sotsialne_pravo_yak_elektrik
a_chi_voda&objectId=1340856. – 2015. – 16.02).
12 лютого відбулася презентація пілотної системи електронних
державних закупівель під назвою ProZorro. Перші закупівлі вже провели
Міністерство юстиції України, Міністерство оборони України, Державне
управління справами та НАЕК Енергоатом.
Концепцію системи електронних державних закупівель розробила
команда громадських активістів ще півроку тому, але для її реалізації
необхідно було внести зміни до тендерного законодавства. До врегулювання
цього питання на законодавчому рівні заступник Глави Адміністрації
Президента Дмитро Шимків запропонував активістам реалізувати систему
для допорогових закупівель (товарів – на суму до 100 тис. грн і послуг – до
1 млн грн.), проведення яких регулюється набагато менше. До проекту
долучилися, окрім активістів та Адміністрації Президента, декілька великих
IT-компаній, комерційних електронних торговельних майданчиків та
державних органів.
На сьогодні система повністю створена, вона пройшла тестування у
Державному управлінні справами та вийшла в стадію працюючого пілоту.
Система побудована таким чином, щоб забезпечити прозорість процесу
державних закупівель та створити механізми боротьби з корупцією. Економія
бюджетних витрат через створення чи розширення реальної конкуренції –
пріоритетний крок в поточних економічних та соціальних умовах. До того ж
державні замовлення – це великий ринок, річний обсяг якого становить
близько 200 млрд грн на рік, і, якщо їх розподіл буде прозорим, може
сприяти розвитку багатьох середніх бізнесів. А це вкрай важливо для
розвитку економіки країни.
Електронна система сприяє підвищенню довіри бізнесу та спрощує його
доступ до державних торгів, дозволяє здійснювати громадський контроль.
Будь-яка зацікавлена особа зможе спостерігати за перебігом аукціону, а після
обрання переможця – побачити його пропозицію, пропозиції інших учасників
та порівняти їх».
Формально система ProZorro належить міжнародній організації
Transparency International, через яку оформлюються відносини між всіма
учасниками проекту. Три електронні торговельні майданчики уже готові
надавати послуги з доступу до системи. Це Prom.ua, SmartTender.biz і Еtender.biz. Завершується підготовка до підключення ще трьох: NetCast, БМС
Консалтинг та Newtend. Крім того, проект відкритий, отже до нього зможуть
долучатися нові майданчики, які матимуть необхідний функціонал.
Офіційна інформація
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Як показує досвід інших країн, запуск електронної системи закупівель
забезпечує від 10 до 20 % економії за перший рік за рахунок оптимізації
процесів. Для України цей показник може бути більшим, оскільки окрім
оптимізації та спрощення процедур йдеться про викорінення корупційних
схем. Побудована пілотна система є першим великим кроком на шляху
розбудови електронної системи державних закупівель (В Україні розпочала
роботу
система
електронних
державних
закупівель
//
http://www.president.gov.ua/news/32246.html. – 2015. – 13.02).
2 лютого 2015 року в Міністерстві економічного розвиту і торгівлі
України відбулася зустріч між представниками міністерства та
Державного агентства з питань електронного урядування. Головною
метою зустрічі було представлення спільного плану дій з упровадження
та розвитку електронних послуг в Україні.
Голова Агентства, Олександр Риженко: представлений план спільних
дій свідчить, що сторони виробили спільне бачення, як має відбуватися
стратегія впровадження електроних послуг та важливість розвитку
електронного урядування для подальшого реформування країни.
Запровадження електронних послуг є досить складним завданням з двох
причин: перше – для їх впровадження ми повинні мати працюючу складну
інфраструктуру. По-друге, запровадження електронних послуг передбачає
реінжиніринг (оптимізацію) існуючих складних та занадто бюрократичних
процесів надання адміністративних послуг. Існуючі процеси практично не
можна автоматизувати, їх потрібно спростити та оптимізувати». Тим не
менш, голова Агентства заявив, що даний план передбачає вирішення цих
проблем.

В зустрічі приймали участь:
Олександр Риженко, голова
електронного урядування;

Офіційна інформація
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Айварас Абромавичус, міністр економічного розвитку та торгівлі
України;
Яніка Мерило, радник міністра економічного розвитку та торгівлі
України;
Олег Левченко, співголова Робочої групи з розробки урядової політики у
сфері електронного урядування України;
Євген Сторожук, директор департаменту реформування публічної
адміністрації Мінекономрозвитку;
Єгор Стефанович, директор «Контактного центру міста Київ»
та експерти Робочої групи з розробки урядової політики у сфері
електронного урядування: Марія Горностай, Юрій Козлов, Андрій
Семенченко та ін.
На разі план, погоджений сторонами, викладений для громадського
обговорення на сайті Мінеко (Додаток 1). На сторінці можна також
проголосувати, підтримавши документ та надати власні коментарі та
пропозиції (Спільний план дій з упровадження та розвитку електронних
послуг між Мінекномрозвитку та Агентством з питань електронного
урядування // http://www.dir.gov.ua/content. – 2015. – 08.02).
4 лютого 2015 року в Мінрегіоні відбувся Workshop Юрія Цуркану,
технічного директора Центру електронного уряду Молдови, на тему
«Електронні сервіси. Досвід Молдови для України».
Починаючи з 2011 року в Молдові розробляють електронне урядування.
За три роки, вже розбудована інфраструктура та впровадженні електронні
послуги для користування громадянами. Як зазначив пан Цуркану, процес
триває, й в Молдові робиться все для того, аби людям не доводилося
виходити на вулиці та висловлювати незадоволення рівнем надання послуг.
Люди хотіли бачити результати за одну ніч, ми хотіли б зробити процес
швидшим але треба розуміти, що за вікном браузера знаходиться цілий набір
інфраструктур, які мають злагоджено працювати для ефективного надання
послуг.
Під час Workshop пан Юрій використовував презентацію в якій
відображені процеси та досягнення молдавського уряду з імплементування
електронних сервісів. Він розповів, що приорітетність впровадження послуг
в електронному вигляді визначається розумінням їх актуальності,
поширенності використання, наявності законодавчої бази та ін. «Минулого
року ми запустили пілотний процес подання податкових накладних, та їх
отримання в електронному вигляді. Навесні цього року, послуга буде
повністю діяти по всій території Молдови», – повідомив пан Юрій.
В заключній частині зустрічі молдавський експерт поділився
досвідом який вони здобули під час впровадження електронних сервісів,
виокремивши 10 головних уроків:
1.
це довготривалий процес, і тому треба мати терпіння та розуміння,
що впровадження е-урядування потребує часу;
Офіційна інформація
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2.
необхідно співпрацювати з громадськістю та залучати їх до
процесу імплементацї електронних послуг;
3.
необхідно мати план бачення е-сервісів – як вони працюють, для
кого. Розробити декілька варіантів;
4.
необхідно бачити повну картину впровадження електронних
сервісів, що включає в себе не лише отримання та надання послуг, але й
супутні послуги (оплата, документобіг, ідентифікація);
5.
необхідно виробити співпрацю з приватним сектором (бізнесом),
IT-представниками, донорами, представниками влади інших країн, які
працюють в напрямку е-урядування;
6.
важливе відкрите партнерство з приватним сектором (бізнес
середовищем);
7.
не можна недооцінювати важливість використання новітніх
технологій;
8.
важливо пояснити для юристів значення електронного урядування
та забезпечення захисту приватної інформації;
9.
важливо використовувати аргумент економіки. Співпрацювати з
міністерством фінансів для планування надання інфестицій в громадський
сектор;
10. важливо збирати та надавати статистику по електронним послугам
та сервісам для відображення ефетивності роботи.
В кінці зустрічі Юрій Цуркану наголосив, що Молдова готова до
співпраці з Україною в провадженні електронного урядування.
Відео
запис
Workshop
можна
переглянути
–
http://youtu.be/QGTs4_C893o.
Workshop відбувся за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та
Шведської агенції міжнародного розвитку (SIDA) (Workshop «Електронні
сервіси:
Досвід
Молдови
для
України»
//
http://etransformation.org.ua/2015/02/06/530. – 2015. – 06.02).
03 лютого 2015 р. Голова Правління Інтернет Асоціації України
Тетяна Попова була обрана заступником голови Громадської ради при
Державному агентстві з питань електронного урядування України.
Головою Громадської ради обрано Левченка Олега Васильовича,
Виконавчого директора ГО «Подільська агенція регіонального розвитку»
(Тетяна Попова була обрана Заступником Голови Громадської ради при
Державному агентстві з питань електронного урядування України //
http://www.inau.org.ua/146.3049.0.0.1.0.phtml. – 2015. – 03.02).
Президент України Петро Пеорошенко:
Голос однієї людини можна й не почути, а петиція – дуже дієва.
20 років ми тільки й говоримо що про електронний уряд, але треба
переходити до реальних кроків.
Окремо хочу зупинитися на темі електронного урядування. Нам треба
продемонструвати рішучий прорив в цьому напрямку. Виходимо на
Офіційна інформація
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створення порталу для петицій громадян. Це поширена в демократичних
країнах технологія колективного впливу громадян на владу. Ми нашу модель
запозичили з британського, німецького і американського досвіду. Голос
однієї людини влада може не почути, а петиція – це потужний хор.
Крім того, навіщо їхати з регіонів, стояти в чергах, щоб подати
клопотання, якщо можна подати електронне звернення (Порошенко хоче
прискорити
запровадження
електронного
урядування
//
http://espreso.tv/news/2015/02/02/poroshenko_khoche_pryskoryty_zaprovadzhen
nya_elektronnoho_uryaduvannya. – 2015. – 02.02).
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Регіональні ініціативи
Під час нещодавнього візиту української парламентської делегації
до Естонії особливу увагу було приділено вивченню практичного досвіду
застосування систем електронного урядування.
Народний депутат України від Радикальної партії України,
черкащанин Віктор Вовк: Естонія зробила колосальний прорив до
сучасного цивілізованого світу порівняно з радянськими часами. Це дійсно
вражає: середньовічний антураж Естонії наповнений суперсучасною
начинкою.
«Голосування,
податкове
звітування,
отримання
адмінпослуг
здійснюється через інтернет», – розповів один із учасників. За його словами,
«на партійне запрошення вже найближчими тижнями естонська делегація
спеціалістів з електронного урядування відвідає Україну. Члени делегації
вивчать наше законодавство і запропонують свою допомогу у впровадженні
електронного урядування. Не виключено, що перший досвід
впроваджуватиметься через пілотний проект, який можливо реалізувати на
Черкащині».
Як відомо, електронний уряд являє собою модель управління, у якій вся
сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх зв’язків і процесів підтримується й
забезпечується відповідними інформаційно-комп’ютерними технологіями
(На Черкащині може бути реалізовано перший пілотний проект з
електронного
урядування
за
естонським
досвідом
//
http://novyny.cherkasy.ua/news/policy/on-cherkashin-mau-buti-realsauna-firstplotniy-project-c-e-good-governance-for-estonskim-dosuga. – 2015. – 25.02).
Здолбунівщина має шанс стати першою в Україні, яка запровадить і
узаконить своїми рішеннями владними, процедуру обов’язковості
прийняття та розгляду електронних петицій.

Регіональні ініціативи
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Більшість із нас знає, що таке звернення громадян і прийом у чиновника.
Це запис по телефону або особисто, чекання на стільці своєї черги,
терміновий виклик чиновника до області, а ви й далі в коридорі або човгаєте
додому. Якщо пощастило на прийом – то потім не забудьте декілька раз
зайти поцікавитись, як поживає відповідь на ваше питання.
А що робиться, коли колектив невдоволених йде на прийом – то це вже
ціле дійство. Ви могли бачити неодноразово фото й відеорепортажі на ЗС із
таких шоу.
Проте є значно простіший спосіб почути своїх громадян. Електронне
урядування й демократія дають таку можливість.
Зайнята, але небайдужа людина залюбки погодиться і стане ініціатором
звернення до влади, запропонує свою ідею, вкаже на проблему, внесе
пропозицію до проекту рішення, яке обговорюється або підпишеться під
ініціативою інших, яка співпадає з його баченням.
Тим більше опитування це підтверджують. За результатами
дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова у
вересні 2014 року, 24 % респондентів заявили про те, що вони хотіли б мати
можливість впливати через інтернет-петиції на обов’язковість розгляду того
чи іншого питання відповідними органами влади та вносити свої пропозиції
до проектів рішень органів влади. Ще 19 % висловили свою зацікавленість у
тому, аби брати участь у консультаціях, які організовують органи влади на
своїх веб-сторінках, з питань місцевої регіональної та державної політики, а
11 % готові приділяти цьому щомісячно декілька годин свого часу.
Приблизно 3 % користувачів Інтернету в Україні виражають свою
зацікавленість в обговоренні: проектів/звітів щодо виконання державного та
місцевих бюджетів, проектів/звітів щодо виконання державних та
регіональних цільових програм, прогнозу/аналізу регуляторного впливу,
проектів нормативно-правових актів.
Що ж заважає впровадити таку просту і зрозумілу річ як Інтерентпетиції, інтернет-консультації, Інтернет-приймальні в наших містах і
областях? Допоки що все Інтернет-спілкування виглядає так:

Регіональні ініціативи
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Тобто ви собі щось пишіть, а ми вас мали на увазі.
Ось що з приводу пробуксовування електронних сервісів кажуть
спеціалісти, які займаються впровадженням електронного урядування в
Україні:
Наявні інструменти електронної співпраці органів влади з громадянами,
громадськими ініціативами та бізнесом залишаються радше декларативними
та імітаційними, аніж такими, які стимулюють громадську участь у процесах
формування та реалізації державної політики. Насамперед це стосується
реалізації створеного у 2012 році Єдиного інформаційного веб-ресурсу
звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування (http://z.gov.ua). Він створювався для швидкої обробки
звернень та формування відповідей в електронній формі, забезпечення
оперативного контролю з боку громадян за розглядом їх звернень, ведення
органами державної влади та місцевого самоврядування статистичного
обліку звернень та контролю за вирішенням порушених у них питань. Однак,
навіть 2 роки по тому цей портал все ще працює у режимі дослідної
експлуатації.
Іншим інструментом проведення публічного громадського обговорення
шляхом електронних консультацій з громадськістю стало створення
урядового веб-сайту «Громадянське суспільство і влада». Цей інструмент
створено для проведення публічного громадського обговорення шляхом
електронних консультацій з громадськістю, але і цьому веб-ресурсу не
вдалося стати майданчиком інтенсивного та продуктивного діалогу між
Урядом України, представниками бізнесу та громадських організацій,
окремими громадянами України.
На цьому фоні в Україні поступово формуються та розвиваються
успішні проекти з електронної демократії, ініційовані громадськістю.
Наприклад, проект «Відкрите місто» спрямований на забезпечення
ефективної електронної взаємодії місцевої влади, громади та бізнесу при
вирішенні актуальних проблем громади, який впроваджений вже в 15 містах
України.
Микола Орлов, керівник Аналітичного центру розвитку міста
«ЗЕОН»:
Здолбунівщина має шанс стати першою в Україні, яка запровадить і
узаконить своїми рішеннями владними, процедуру обов’язковості прийняття
та розгляду електронних петицій. Нещодавно ми, завдяки нашим партнерам
із Кузнецовської міськради (яка це узаконила на рівні міста), власним
програмістам та центру Ахалар, оприлюднили платформу Народних Петицій.
На Здолбунів сіті кожна людина має можливість створити свою Петицію.
Але щоб її дієвість була більшою, аніж просто її побачили інші мешканці, то
таку Петицію має розглянути влада, у чиїй компетенції питання підняте в
Петиції і дати аргументовану детальну відповідь, а ще краще вирішити те
питання. Для цього я звернувся листами до всіх трьох органів влади
Здолбунівської міської, районної рад та РДА з пропозицією прийняти
РІШЕННЯ, які б УЗАКОНИЛИ розгляд Петицій створених на платформі ЗС.
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Відповіді вже надходять і після оприлюднення стане очевидним чи
Здолбунівщина стане першою в Україні, де влада, попри законодавче
неврегулювання цього питання, хоче і чує своїх мешканців, чи однією із
багатьох, яка панічно їх боїться. До того ж Президент України теж
перейнявся цим питанням і анонсував створення подібного всеукраїнського
майданчика для Петицій.
Для влади Петиції – це важливий інструмент теж, адже так можна
побачити що НАСПРАВДІ цікавить, турбує мешканців, тому завдяки
ініціативності ЗЕОНу та добрій волі влади є шанс стати локомотивом
електронного урядування, хоча б в частині електронної демократії в області
та країні (Чи боїться влада Здолбунівщини своїх громадян? //
http://zdolbunivcity.net/chy-bojitsya-vlada-zdolbunivschyny-svojih-hromadyan. –
2015. – 23.02).
Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького (м. Миколаїв)
розпочала серію зустрічей на Відкритому майданчику «Електронні
послуги всім і кожному миколаївцю».
Перша зустріч «Сервіси у сфері ЖКГ Миколаєва в контексті
електронного урядування: поточний стан та перспективи розвитку»
відбулась
26
лютого
2015
р.
у
Центральній
бібліотеці
ім. М. Л. Кропивницького м. Миколаєва. Зустрічі будуть проходити в
останній четвер місяця з лютого по травень 2015 року.
Для обговорення пропонуються теми: електронна взаємодія органів
влади з громадянами; надання адміністративних послуг; участь громадян в
обговоренні та прийнятті рішень; стан електронних сервісів підприємствнадавачів послуг. На майданчику планується презентувати новий портал
Миколаївської міськради, ознайомити з роботою Центру надання
адміністративних послуг.
На першій зустрічі обговорювались питання взаємодії в електронному
вигляді підприємств сфери ЖКГ Миколаєва з городянами, інформування
населення про послуги і діючі тарифи, оплати послуг через інтернет, інші
електронні сервіси.
На Відкритий майданчик запрошуються представники управлінь та
департаментів Миколаївської міськради, ДКП «Миколаївводоканал», ПАТ
«Миколаївобленерго», ПАТ «Миколаївгаз», Міського інформаційнорозрахункового центру, члени Експертно-громадської ради міськвиконкому,
журналісти, активні городяни.
Серія
зустрічей
організована
Центральною
бібліотекою
ім. М. Л. Кропивницького та Миколаївським міським фондом МЕТА за
підтримки
програми
«Бібліоміст»
(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=612447348856563&id=14
7363102031659&fref=nf. – 2015. – 23.02).
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17–18 лютого 2015 року у Івано-Франківську відбувся дводенний
семінар на тему «Електронне урядування із застосуванням державноприватного партнерства в Україні».
Метою семінару було ознайомити учасників із різними підходами до
впровадження електронного урядування та досвідом впровадження
електронного урядування із застосуванням механізму державно-приватного
партнерства (ДПП). Кращі практики в сфері електронного уряду із
застосуванням механізму ДПП було проілюстровано на прикладах і
тематичних дослідженнях, проведених в Європі й, зокрема, у країнах
Центральної та Східної Європи. Були підняті питання:
- Розуміння основних питань ДПП у сфері електронного врядування;
- Знайомство з основними моделями ДПП у сфері електронного
врядування, ключовими нормативно-правовими та регуляторними
передумовами;
- Знайомство з ключовими плановими завданнями ДПП, політичними
обмеженнями, ризиками та можливими труднощами;
- Отримання загального розуміння життєвого циклу ДПП у сфері
електронного врядування;
- Надання прикладів та тематичних досліджень з ДПП у сфері
електронного врядування, проведених в країнах Євросоюзу та країнах
Центральної та Східної Європи;
- Налагодження відносин з потенційними приватними партнерами та
керування процесом їх залучення (17–18 лютого 2015 року відбувся
дводенний семінар на тему «Електронне урядування із застосуванням
державно-приватного
партнерства
в
Україні»
//
http://www.mvk.if.ua/print/news/31314. – 2015. – 23.02).
На Полтавщині вже третій рік успішно діє проект «Публічні
бібліотеки – мости до електронного урядування», який реалізовують
Аналітичний Центр «Бюро економічних та соціальних досліджень» разом з
Обласною бібліотекою імені Котляревського. Його мета: спростити доступ
населення до урядових служб за допомогою всесвітньої мережі та
отримувати необхідні адміністративні послуги не виходячі за межі
бібліотеки.
... З 2015 року стартує наступний етап проекту: створення на базі
бібліотеки обласного консультаційного центру з питань електронного
урядування. Для цього персонал закладу пройшов відповідну фахову
підготовку як тренери. Вони зможуть допомогти звичайним жителям у
вирішенні особистих питань в електронній формі та навчать їх ефективно
спілкуватися з урядовими структурами на відстані.
Вадим Штефан, керівник проектів Аналітичного центру «Бюро
економічних та соціальних досліджень»:
Це послуги, які розбивають можливість з’являтися проявам корупції,
уникає особистісний чинник. Людина подає документи до органу влади і
звичайно орган влади буде в будь-якому разі розглядати цю заяву, тобто
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відбувається профілактика корупції, зменшуються витрати часу та грошей на
отримання певної адміністративної послуги.
Вадим Штефан зазначив – в області кількість бібліотек, оснащених
комп’ютерами постійно збільшується, тож, завдяки діяльності такого
консультаційного центру, бібліотекарі, які вміють користуватися
електронними сервісами зможуть поділитися своїми знаннями не тільки в
Полтаві, а й в районних центрах, містах обласного значення та селах
(Обласний консультаційний центр з питань електронного урядування
створено на базі Бібліотеки ім. Котляревського // http://irt.pl.ua/video/3781.
– 2015. – 19.02).
Тренінг «Електронне урядування в бібліотеці» для вимушено
переселених осіб з Донбасу та Криму відбувся у Рівненській обласній
універсальній науковій бібліотеці.
Бібліотекарі проінформували про е-послуги національного та
регіонального рівнів. Учасники тренінгу дізналися як в інтернеті створювати
електронні запити на публічну інформацію, писати звернення до органів
влади (місцевої та державної), слідкувати за проектами законодавчих актів та
брати участь в їх обговоренні, як ефективно спілкуватися з урядовими
структурами, що дозволить оперативніше вирішувати життєво важливі
питання тощо
Правопросвітницькі буклети про актуальні для вимушених переселенців
питання поширювали представники РОГО «Комітет виборців України».
В буклетах розписані процедури, що стосуються питань правового
захисту, адресної допомоги, пенсії, надання статусу безробітних, видачі
паспортів, реєстрації бізнесу, обліку та реєстрації місця проживання,
трудових прав внутрішньо переміщених осіб (Тренінг «Електронне
урядування в бібліотеці» для вимушено переселених осіб з Донбасу та
Криму // http://libr.rv.ua/ua/news/2594. – 2015. – 17.02).
Андрій Москаленко, в.о. директора департаменту розвитку
Львівської міської ради:
Управління міжвідомчої координації здійснює ЛМР свою діяльність,
задля
впровадження
та
ефективного
функціонування
сучасних
інформаційних технологій у виконавчих органах міськради, бюджетних
установах і комунальних закладах, для створення і функціонування
ефективної системи управління містом та його інформатизації. Торік
управління активно впроваджувало елементи е-урядування для
забезпечення максимально швидкої і доступної взаємодії громадян з
виконавчими органами міської ради.
У 2014 році управління міжвідомчої координації ЛМР працювало над
проектом впровадження нової системи електронного документообігу у
Львівській міській раді, а саме – долучалось до проекту в частині співпраці з
іноземним донором – Шведською агенцією міжнародного розвитку та
співробітництва (Sida).
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27 травня 2014 року, у рамках програми «Цифрове перетворення
міста», спільно з компанією Google було проведено навчання для
працівників Львівської міської ради. Проведено низку лекцій на тему
впровадження та ефективного використання новітніх технологій у
виконавчих органах, а також декілька практичних навчань на тему «Google
Apps: просте рішення складних завдань», «Використання Google-продуктів».
3 вересня, у рамках програми «Цифрове перетворення міста», відбувся
семінар для картографів, на якому показали всі можливості для редагування
карти Google, щоб зробити цей ресурс більш точним.
У вересні відбулась презентація результатів програми «Цифрове
перетворення міста», де були представлені результати візиту МапМейкерів у
Львів. Як результат, було нанесено більше 2000 об’єктів на карту, зроблені
панорамні фото різних міських об’єктів, серед них також і оглядовий
майданчик Ратуші, «Велика сесійна зала», «Мала сесійна зала», будинок
вчених, Катедральний собор, Музей «Шевченківський Гай» тощо. Також у
вересні відбулась панельна дискусія на тему «Цифрове перетворення міста».
Окрім того, в рамках проекту проводились семінари для бізнесу, де
презентували можливості продуктів компанії Google для малого та
середнього бізнесу.
Спільно з управлінням туризму ЛМР, управління міжвідомчої
координації провело низку семінарів. На лекціях було викладено основні
можливості для промоції музеїв у соціальних мережах, компоненти, які
повинні бути присутні на сайті, помилки, яких слід уникати при створенні
сайту тощо. В семінарах взяли участь представники 15 музеїв міста.
У червні 2014 року в рамках Меморандуму про співпрацю між
Львівською міською радою та компанією Майкрософт Україна було
розпочато створення порталу «Панель міста – портал відкритих даних».
Пілотною сферою для реалізації порталу було обрано галузь туризму.
Разом із закладами освіти управлінням проведено екскурсії до ІТкомпаній міста для учнів Львівського фізико-математичного ліцею при
Львівському національному університеті імені Івана Франка. Загалом
відбулось 3 екскурсії, в яких взяло участь 45 учнів 8–11 класів. До заходу
долучились такі ІТ-компанії як «Елекс», «SoftServe» та «Global logic».
Протягом червня 2014 було впроваджено пілотний проект «ІТ-табір для
дітей», який реалізовувався управлінням міжвідомчої координації спільно з
компанією «SoftServe» та «Global logic» за підтримки управління освіти
ЛМР. Загалом проведено 10 занять, у яких взяло участь 15 дітей.
Працівники управління брали активну участь у різних заходах з
розробки програмного забезпечення, зокрема «Велохакатону» та
«Екохакатону». У якості експертів були запрошені до участі у «GeeksLab
Hackathon: E-government/City Projects» та «Антикорупційний Хакатон».
За ініціативи управління міжвідомчої координації, на оглядовому
майданчику Ратуші було забезпечено доступ до безкоштовного Інтернету
через Wi-Fi мережу.
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З метою розвитку електронного урядування в Україні, управління
міжвідомчої координації долучилось до створення «Білої книги державної
політики у сфері електронного урядування в Україні» в частині
впровадження електронних послуг в Україні. Також вони беруть участь у
робочій групі щодо впровадження безготівкової оплати проїзду у
громадському транспорті.
Торік управління працювало над впровадженням електронних послуг
для мешканців. Відтак, було розроблено технічне завдання та почалась
розробка прототипу проекту «Особистий Кабінет Мешканця» (Торік у місті
працювали над впровадженням е-урядування та безготівкової оплати
проїзду у громадському транспорті // http://city-adm.lviv.ua/portalnews/society/transport/222920-torik-u-misti-pratsiuvaly-nad-vprovadzhenniame-uriaduvannia-ta-bezhotivkovoi-oplaty-proizdu-u-hromadskomu-transporti. –
2015. – 09.02).
Андрій Москаленко, директор департаменту «Адміністрація
міського голови» Львівської міської ради:
Кожного року до міської ради звертаються приблизно 120 тисяч
львів’ян з тими чи іншими запитами, від бажання донести якусь
ініціативу чи проект, до прохання відремонтувати дах чи дорогу.
... У квітні 2014 року за результатами проведення конкурсних торгів за
європейським законодавством тендерний комітет, організатором якого була
Академія електронного урядування Естонії, визначив переможця тендеру,
компанію «Софт Експаншн Україна» та її пропозицію – систему
електронного документообігу «Docsvision–Виконавчий комітет».
Тендерний процес закінчився укладанням договору про постачання
системи електронного документообігу між Львівською міською радою,
компанією підрядником та Академією електронного урядування Естонії, за
участю донора – Агенції міжнародного розвитку (SIDA) від 25 серпня
2014 року.
Вартість проекту, яку зекономила Львівська міська рада – 109920 євро,
що приблизно становить 2 млн 88 тис грн. – це є грантові кошти від Агенції
міжнародного розвитку (SIDA).
22 вересня 2014 року відбувся офіційний старт проекту.
27 листопада 2014 року було укладено статут проекту між Львівською
міською радою та компанією-підрядником, в якому було визначено обсяг
роботи в проекті, структуру команд та організаційні моменти.
До кінця 2014 року було напрацьовано базовий документ – специфікацію
вимог системи щодо її налаштування до потреб Львівської міської ради,
тобто технічне завдання програмного забезпечення.
Після затвердження технічного завдання буде розпочато розробку та
впровадження системи електронного документообігу у Львівській міській
раді. Далі будуть проводитися навчання працівників виконавчих органів
(«Щороку до міської ради звертаються приблизно 120 тис львів’ян з
тими чи іншими запитами»,– А. Москаленко // http://city-adm.lviv.ua/lmrРегіональні ініціативи
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news/rubrics/government/222903-shchoroku-do-miskoi-rady-zvertaiutsiapryblyzno-120-tys-lviv-ian-z-tymy-chy-inshymy-zapytamy-a-moskalenko. – 2015.
– 06.02).
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Експертний погляд
Степан Барна, народний депутат України:
... Моя концепція – це електронне урядування. Доки існуватиме
чиновник, який сидить у кріслі, має папір і ручку, доти буде корупція. Тільки
побудова системи електронного урядування допоможе подолати це зло.
Максимальна дерегуляція, децентралізація й електронне урядування лежать в
основі боротьби з корупцією. Я цікавився відповідним досвідом Естонії. Він
унікальний. Це країна, яка за короткий час подолала корупцію, стала членом
НАТО і ЄС. Думаю, нам це було під силу ще в 1991 році, якби на те була
воля керівництва держави, але її не було.
Зараз є, але обставини інші. Ми повинні розуміти, що країна воює на три
фронти. Перший – із Росією, яка вчиняє агресію, другий – дипломатичний,
третій – корупція. Я із Західної України, там немає сепаратистів, але корупція
є. І її прояви безвідносно до партійної належності ще більше нищать країну,
ніж відкрита агресія. Агресія об’єднує людей, а корупція знищує в них віру.
Віру в країну. Це найбільш небезпечно. Тому ми маємо міняти свідомість і
починати із себе (Степан Барна: «Від корупції нас врятує електронне
урядування» // http://poglyad.te.ua/polit_peregony/stepan-barna-vid-koruptsijinas-vryatuje-elektronne-uryaduvannya. – 2015. – 13.02).
Михайло Басараб, політолог:
... Реальний конфлікт інтересів, а відтак і справжні розбіжності в
прагматичній політичній діяльності слід шукати не в музеї статичних
цінностей, а в процедурах суспільно-політичної взаємодії. Це стосується
різних вимірів, починаючи з глобального, у форматі ООН, і закінчуючи
творенням осередків політичних партій. Саме процедура стала
відображенням справжніх намірів і мірилом реальних цінностей політичних
суб’єктів. Як приклад – тема електронної демократії. Вона справді робоча,
а не формальна, бо її предметом є питання удосконалення процедур
суспільно-політичної взаємодії, а не балачки про ідейні атрибути. Тільки
через свою непідробність ця тема стала справжнім водорозділом у дискусії
між громадянським суспільством і політичними елітами. Електронна
демократія об’єднує громадян, бо через відкрите урядування реально сприяє
зростанню їхньої ваги в адмініструванні держави. Разом із тим готовність
до впровадження механізмів електронного урядування є найкращим тестом
на відповідність (або невідповідність) правлячих еліт у будь-якому закутку
світу. Поясніть, будь ласка, де в цій дискусії місце для ліберальних,
консервативних, соціалістичних чи націоналістичних ідеалів? Електронна
демократія спокійно живе і впроваджується без них.
Критерієм релевантності будь-якої пропозиції сучасного політичного
суб’єкта суспільству є процедурний, а не номінально-ідейний її вимір. Від
усіляких «ізмів» давно нудить, а остаточну думку про партії чи політиків
Експертний погляд
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прагнемо формувати не за виборчими гаслами або бутафорними партійними
програмами, а за їхніми реальними вчинками.
Бажаючи поліпшити умови свого життя, громадянське суспільство має
нав’язувати владним елітам обговорення власне механізмів, а не декларацій,
за допомогою яких людина поступово інтегруватиметься в систему
урядування державою. Лише таким чином ми змусимо політичний
істеблішмент розконсервуватися й стати відповідальнішим... (Розхитати
владний картель // http://m.tyzhden.ua/publication/129179. – 2015. – 12.02).
Борис Кушнірук, економіст:
Попри радість багатьох громадських активістів вважаю, що
прийнятий законопроект 0949 «Про відкритість використання
публічних коштів» має ряд принципових недоліків, які суттєво
зменшують його позитиви.
По-перше, виконавчою владою використаний відомий принцип
приховування якоїсь інформації – пропонується все звалити в єдину величезну
купу, в якій розібратися вкрай складно. Саме за таким принципом планується
оприлюднювати інформацію про використання публічних коштів.
Інформація буде оприлюднюватися щоквартально, не пізніш як за 35 днів
після закінчення звітного кварталу.
Щоби було зрозуміло, йдеться про десятки тисяч транзакцій, які
проаналізувати буде не просто важко, а дуже важко. Це, до речі, ще без
коштів суб’єктів господарювання державної і комунальної власності. З ними
вал інформації взагалі буде непідйомним.
Очевидно, що можна забезпечити ефективний суспільний контроль за
використанням бюджетних коштів, якби чітко визначений законом перелік
інформації про проведені платежі в розмірі більше десять тисяч гривень за
попередній операційний день щоденно оприлюднювався на сайті Державного
казначейства (придбані товари та послуги, їх ціна, процедура закупівель,
розпорядник бюджетних коштів, назва компанії-продавця товару та послуг).
В цьому випадку можна було би забезпечити реальний моніторинг за
всіма бюджетними платежами. Причому, що дуже важливо, забезпечувався
би контроль за послідовністю їх проведення.
По-друге, варто було би створити публічний реєстр компаній, що
продають товари та послуги з використанням публічних коштів. Такий собі
«Реєстр постачальників Двору Його Імператорської Величності». В реєстрі
мають відображатися всі кінцеві власники компанії, що мають в ній істотну
участь (більш 10 відсотків) або визначальний вплив на прийняття рішення.
На жаль, цього не передбачено, а значить і надалі можуть придбаватися
за публічні кошти товари та послуги у компаній «роги і копита», за якими
стоять можновладці чи представники олігархічних угруповань.
Ці тези я прогорював з громадськими активістами, і вони розуміють їх
важливість. Але поки що їм, на жаль, вдалось пройти лише частину шляху.
Це не значить, що прийнятий законопроект шкідливий. Але завдання
полягатиме в тому, щоби якомога швидше зламати опір можновладців та
Експертний погляд
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домогтися внесення змін в нього з урахуванням вказаних зауважень (Знову
розвели як кошенят // http://blogs.lb.ua/borys_kushniruk/295288_znovu_
rozveli_yak_koshenyat.html. – 2015. – 12.02).
Ткачук Ігор, голова Вінницької обласної організації партії УДАР:
З метою забезпечення прозорості, 6 лютого Укрпошта вперше
розпочала проведення конкурсних торгів в он-лайн режимі. Така
практика відбуватиметься і надалі. Засідання транслювалося в режимі
реального часу.
Від сьогодні кожен бажаючий може подивитися проведення процедури
розкриття конкурсних пропозицій учасників, зайшовши на сторінку в
youtube.com. Посилання на відео можна знайти на офіційному сайті
Укрпошти ukrposhta.ua в розділі «Закупівлі», підрозділ «Графік онлайн
трансляцій проведення закупівель». 6 лютого на відкритих торгах в
приміщені центрального офісу Укрпошти, окрім присутніх членів комітету
конкурсних торгів та учасників, які подали свої пропозиції, був також
присутній перший заступник Міністра інфраструктури Володимир
Шульмейстер. Я цілком підтримую ініціативу Міністерства щодо
впровадження он-лайн трансляції відкритих торгів. Це дасть змогу
підприємству працювати ще більш прозоро та відкрито. Ми маємо діяти
чесно і відкрито. Відтепер усі тендери, що проводитимуться на підприємстві,
будуть транслюватися через мережу Інтернет. Це має ще більше зміцнити
довіру до Укрпошти (Вперше в історії Укрпошти відкриті торги пройшли
з он-лайн трансляцією // http://blog.ubr.ua/pravo/vpershe-v-istorii-ukrposhtividkriti-torgi-proishli-z-on-lain-transliacieu-9625. – 2015. – 10.02).
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Інфографіка
З 2003 по 2014 рік Україна відкотилaся з 54 на 87 місце в світовому
рейтингу розвитку електронного урядування.
Причина падіння криється в відсутності ефективних реформ в сфері
державного управління та відсутності чіткої стратегії розвитку електронного
урядування.

Індекс розвитку електронного урядування показує, як країна
використовує інформаційні технології для збільшення доступності
інформації для громадян. Індекс представляє стан розвитку системи
електронного уряду держав-членів Організації Об’єднаних Націй (Рейтинг
України в розвитку електронного уряду // http://itvesti.com.ua/news/reytingukrayini-v-rozvitku-elektronnogo-uryadu. – 2015. – 23.02).
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Блоги та соціальні мережі
Надежда Павлова, директор ПП «Радник»:
Фактично Законом від 28.12.2014 було введено електронне
адміністрування ПДВ, тотальний податковий контроль-втручання у
господарські операції платників ПДВ через тотальну реєстрацію
податкових накладних. Введення «ПДВ-рахунків» суперечить практиці
країн ЄС. Гучні тези про те, що європейська практика активно застосовує
електронне адміністрування ПДВ у тому вигляді, як його ввів парламент та
як його адмініструє ДФС не витримують критики.
По-перше, у більшості країн членів ЄС взагалі відсутній такий
документ як «податкова накладна», відсутня вимога розкривати кожну
фінансово-господарську операцію через реєстрацію «податкової накладної»
на сервері державного фіскального органу.
По-друге, у всіх юрисдикція ЄС відсутня можливість зловживання
знана в Україні як «9й-стан». Жоден фіскальний орган ЄС не може
вирішувати існує чи не існує суб’єкт підприємницької діяльності. Жоден
фіскальний орган країн ЄС не може своїм рішенням «про розірвання
електронного договору» зупинити роботу підприємства. Сьогодні кожен
платник ПДВ зіштовхнувся з проблемою неможливості працювати, оскільки
податкова міліція ставить 9-й стан коли хоче, як хоче і кому хоче. Як
наслідок, дотриматися жорстких термінів реєстрації податкових документів
стає не можливо.
По-третє, успішний досвід електронного адміністрування ПДВ у більш
м’якій формі (без тотальної реєстрації податкових накладних)
підтверджений на практиці таких країн як Замбія, Габон, Коста-Ріка,
Таджикистан, Азербайджан. Звертаємо Вашу увагу, що у зазначених
юрисдикціях використовується тільки касовий метод обліку ПДВ. Разом з
тим, в Україні зараз використовується паралельно і «касовий метод» і
«правило першої події»: у кредит можна ставити тільки оплачений дебет
ПДВ, а податкові накладні мають складатися відповідно до правила першої
події. Таким чином, платники податків не розуміють у чому успішність і
прогресивність «ПДВ-рахунків» та електронного адміністрування ПДВ в
Україні.
По-четверте, у жодній з країн ЄС не існує «зустрічних звірок», які по
суті не є перевірками, але на підставі яких можуть бути народжені акти
про нікчемність, «нікчеми». Податкова або проводить перевірку або не
проводить перевірку. Кількість запитів на так звані «зустрічні звірки» значно
зросла з 01.01.2015. Разом з тим, більшість запитів, надісланих платникам
податків складені з порушеннями, «дефектами форми». Водночас, навіть за
умови надання відповіді на такий запит ДФС ніколи не інформує платника
податків про результат обробки його повідомлення в установлений ПКУ
строк.
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По-п’яте, введення електронного адміністрування ПДВ з тотальною
реєстрацію податкових накладних де-факто тільки відкинуло Україну від
гармонізації законодавства з країнами ЄС. В той час, як Європейська
Комісія активно розробляє Директиву про захист комерційної таємниці,
ДФСУ робить все аби максимально розкрити комерційну таємницю
українських платників ПДВ. Адже, якщо ДФСУ не може забезпечити
технічне вирішення проблеми подання звітності та реєстрації податкових
накладних, коли співробітники ДФСУ активно зловживають «9м-станом», то
як ДФСУ може гарантувати захист комерційної таємниці: ціни та різновидів
товарів та послуг, постачальників та продавців?
Певно прийшов час скасовувати маразматичні новели і починати
притягувати до відповідальності посадових-осіб, які спричинили масштабну
економічну диверсію своїми діями/бездіяльністю, створивши несприятливі
умови для ведення бізнесу в Україні з 01.01.2015 по сьогодні (Час
закінчувати маразм з «електронним адмініструванням ПДВ» //
blog.liga.net/user/npavlova/article/17240.aspx. – 2015. – 23.02).
Наталья Абесадзе, юрист:
13 лютого 2015 року у Голосіївському районному суді м. Києва
відбувся перший «електронний суд» документи до якого були надіслані
скаржником виключно у БЕЗ ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ: шляхом подання
електронного документу та засвідчення електронним цифровим
підписом.
Зважаючи на суть спору, особливо цікаво було спостерігати за процесом.
А саме. Фізична особа подала до органів прокуратури заяву про злочин,
пов’язаний з порушенням правил тиші у день виборів. Така заява була подана
у формі електронного документу з дотриманням всіх вимог, встановлених
законом. Але прокуратура, всупереч нормам КПК України, не внесла заяву
до Єдиного реєстру досудових розслідувань та не надала відповіді заявнику
про стан його заяви у встановлені строки. Представник прокуратури у
судовому засіданні наполягав на тому, що прокуратура поінформувала
заявника (направивши звичайного листа на адресу заявника через 12 днів з
моменту подачі заяви), що заява не зареєстрована в реєстрі у зв’язку із
неможливістю переглянути інформацію, подану заявником за допомогою
оптичного диску. Більше того, прокуратура має позицію, що подача заяв до
прокуратури повинна відбуватись виключно в паперовій формі, як того
вимагає закон про звернення громадян.
Треба зазначити, що процес подання заяв до органів влади та суду за
допомогою електронного документу був своєрідним тестом, що може дати
повну картину того, чи готова держава до діалогу з суспільством та
громадянами в рамках електронного урядування, про процес втілення якого
вже так довго декларується політиками, чиновниками. Ідея такого
експерименту та її реалізація належить Володимиру Фльонц та команді ГО
«Електронна Демократія». Процесуальні документи та представництво в суді
– адвокат Тарасенко Анатолій Володимирович. Мета – «зобов’язати
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прокуратуру приймати документи в електронній формі, а на практиці –
довести можливість такого звернення і в інші органи державної влади».
Результат: суд прийняв заяву в формі електронного документу до свого
провадження, весь процес до моменту винесення та оформлення судового
рішення, в т.ч. і направлення судових повісток, відбувалось у електронній
формі, технічно суд не вбачає за перешкоду подачу документу особою у
формі електронного документу, виходячи з того, що електронний документ
повинен бути оформлений згідно вимог законів «про електронний документ
та електронний документообіг» та «електронний цифровий підпис».
Насправді, для нас, присутніх на такому судовому засіданні, це було
приємним відкриттям: професійність, пунктуальність та рівень технічного
забезпечення саме цього судового процесу може стати гарним прикладом для
державних органів і, навіть, інших судів. Що, нажаль, не можна сказати про
прокуратуру:
- прокуратура Голосіївського району м. Києва вважає, що подача заяви в
формі електронного документу є підставою для залишення такої заяви без
розгляду:
- електронна пошта прокуратури не працює в належному режимі –
представник прокурора не спромігся поцікавитись перед засіданням
електронною адресою прокуратури, заявивши, що звернення громадян через
електронну пошту прокуратурою не розглядаються. Заява в електронній
формі, надіслана у вигляді інформації на оптичному носії, на думку,
прокуратури, не прийнятного формату, а отже розгляду не підлягає. Тим
паче, що інструменти для обміну інформацією та її зберігання в електронній
формі у прокуратури є. Вже згаданий Єдиний Реєстр як програмний продукт
має технічні можливості для створення та зберігання інформації у
електронному вигляді, саме внесення інформації до реєстру уповноваженою
особою автоматично засвідчується електронним цифровим підписом, тому не
зрозумілий спротив працівників прокуратури. Адже наразі ми бачимо
дублювання документів прокуратурою у електронному та паперовому
вигляді.
Повний перехід на електронний формат – це лише питання часу. Чому б
державним органам не бути проактивними у процесі?
Непрофесійність та неграмотність осіб, які мають такі широкі владні
повноваження, на нашу думку, ставить під загрозу розвиток сфери
електронного врядування в Україні і завдання громадянського суспільства –
як мінімум популяризувати таку проблему, придати широкого розголосу з
метою позитивних змін у процес розвитку електронного докуметообігу, як
максимум – створити авторитетну практику з відносин особа-держава,
оформлених за допомогою документів в переважно електронній формі (Вірус
некомпетентності // http://blog.liga.net/user/nabesadze/article/17175.aspx. –
2015. – 17.02).
Клімкін Павло Анатолійович, міністр закордонних справ України:
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Ми на http://mfa.gov.ua запустили нову послугу: Ваш відгук про роботу
українського консула.

(Нова послуга – відгук про роботу українського консула
http://blogs.ukrinform.gov.ua/blog/pavlo-klimkin/nova-posluga-vidguk-prorobotu-ukrayinskogo-konsula. – 2015. – 17.02).

//

Андрій Вігірінський, заступник директора ГО «Публічний аудит»:
У Міністерстві юстиції провели тестовий запуск електронної
системи державних закупівель, яка дозволить мінімізувати ризики
корупції, підвищити прозорість закупівель і відкриє можливості для
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підприємців брати активнішу участь у постачанні товарів і послуг для
потреб держави.
12 лютого продемонстровано аукціон на прикладі закупівель товарів у
«допороговому» сегменті (товарні лоти вартістю до 100 тис. грн, для
закупівель яких законодавством не передбачено проведення тендерів). Уже
під час першого раунду вартість лоту знизилася з 9,5 тис. грн до 7,3 тис. грн.
Аналіз та оцінка:
НАЕК «Енергоатом» стала першою серед державних компаній, яка
провела такий тендер. Предметом закупівлі був папір для потреб
відокремленого підрозділу «Управління справами».
Завдяки використанню в електронних торгах принципу реверсивного
аукціону, Компанії вдалося закупити папір на 15% дешевше.
Ініціатива схвальна! Якщо вартість предмета кожної закупівлі у такий
спосіб можна буде зменшити принаймні на 15 %, це дозволить зекономити
понад 15 млрд грн (обсяг закупівель у 2013 році – 200 млрд грн, 2014 –
105 млрд грн) (Об’єктивка, або Що нам продають за наші податки, №3 //
http://blogs.lb.ua/andriy_vigirinskiy/295594_obiektivka_abo_shcho_prodayut.ht
ml. – 2015. – 14.02).
Константин Ярмоленко:
В рамках новой открытой информационной политики Минприроды
я хочу продолжить серию постов про работу нашей команды в
Министерстве.
Кроме защиты заповедников и возвращения через суд лицензий на
добычу полезных ископаемых одним из наших приоритетов является
развитие E-Government в Украине.
(…) Что же такое «Электронное Правительство» Украины. В
минимальной версии и краткосрочной перспективе это создание глобального
интернет-портала, на котором каждый гражданин Украины может получить
доступ ко всем административным услугам, которые государство Украина
предоставляет своим гражданам через интернет 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю и абсолютно бесплатно. Это тысячи услуг от получения
свидетельства о рождении, о браке и заканчивая свидетельством о смерти.
Также этот портал будет предоставлять всевозможные админ.услуги для
украинских компаний.
(…) В максимальной версии и среднесрочной перспективе E-Government
Ukraine предусматривает сокращение чиновников в Украине на 90%. Именно
чиновники это источник и носитель коррупции.
Теперь от теории к практике!)) Министерство природы в данный момент
совместно с Министерством экономики активно форсирует создание единого
портала по предоставлению админ.услуг для граждан и компаний Украины.
До среды 11-го февраля мы подаем в Минэкономики список всех услуг,
которые оказывает наше Министерство и Минэкономики очень скоро
запустит этот единый портал.
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Также, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность нашим друзьям
в Минэкономики за их поддержку по E-Government. В первую очередь это
конечно касается Jaanika Merilo. Также большое спасибо нашим партнерам в
Агентстве E-Gov и персонально Алексею Выскубу и Александру Риженко.
Ну и конечно большой Thanx нашей рабочей группе в Минприроды в
которую помимо меня входят Svitlana Kolomiyets и Mitray Lysenko во главе с
нашим молодым инновационным Министром всей украинской Природы
Игорем Шевченко.
Также спасибо нашим немецким партнерам из GIZ, которые
предоставили нам грант на 20.000 евро (это сейчас огромная куча денег
благодаря НБУ))) и персонально Тарасу Журавлю.
Тем не менее – не хочу умалять заслуги остальных но Яника Мерило в
данный момент главный идеолог и популяризатор идей E-Government
Ukraine )))) Как говорил Протагор, «человек мерило всех вещей» ну а я
Яника это Мерило всех вещей по E-Government в Украине ))))
… В общем и целом я как всегда – и все мои друзья это знают – настроен
очень оптимистично по вопросам E-Government и уверен в успехе нашей
миссии!
P.S. Очень скоро я напишу более детально о нашем украинско-немецком
грантовом проекте по развитию украинских заповедников. Общественность,
депутаты и экологи Олег Листопад и Ostap Yednak меня постоянно
спрашивают о нем. Обещаю – скоро будет больше информации
(https://www.facebook.com/konstantin.yarmolenko/posts/10153015668174870. –
2015. – 08.02).
Гліб Канєвський, експерт Центру політичних студій та аналітики:
Законопроект № 0949 про відкритість використання публічних
коштів – надважливий для корупційної держави, так як забезпечить
безкоштовний он-лайн доступ до всієї інформації про витрати органів
влади та державних/комунальних підприємств. Передбачається створення
окремого веб-порталу, на якому платники податків зможуть побачити в
режимі он-лайн, як органи державної влади та місцевого самоврядування
використовують бюджетні кошти. Порівняти обсяги задекларованого та
фактичного бюджетного фінансування, переглянути інформацію про
укладені чиновниками за результатами тендерів договори й навіть
проконтролювати стан виконання таких договорів.
До слова, Антикорупційна стратегія на 2014–2017 роки, яку
запропонував уряд та прийняв парламент у жовтні 2014 року, містить ряд
заходів по боротьбі з корупцією, реалізацію яких може забезпечити саме
законопроект № 0949.
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Як повідомив менеджер групи «Публічні фінанси» Реанімаційного
Пакету Реформ Віктор Таран, ціла плеяда політичних сил взяли на себе
зобов’язання забезпечити відкритість використання публічних коштів. Перед
виборами «Блок Петра Порошенка», «Народний Фронт», «Радикальна
Партія», «ВО «Свобода», «Об’єднання «Самопоміч» та ВО «Батьківщина»
підписали Меморандуму про співпрацю з Реанімаційним Пакетом Реформ,
який передбачав також прийняття законопроекту № 0949.

Користь від відкритих публічних фінансів отримають всі сторони.
Експерт з адвокатування Центру політичних студій та аналітики Інна
Грищенко, наголошує на перевагах, в першу чергу, для місцевих громад. Так
як стануть доступними цифри ремонту доріг, оснащення лікарень чи
харчування школярів. Бізнес отримає конкретну інформацію, які органи
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влади вчасно оплачують укладені контракти, а які «викручують руки», аби
отримати омріяний «відсоток». Бюджетники, наприклад лікарі чи освітяни,
зможуть самостійно перевірити, чи вчасно надійшли кошти на виплату
заробітної плати від казначейства.
Прийняття законопроекту N0949 безумовно стане великим кроком
вперед у боротьбі з корупцією. Адже, корупція є там, де немає прозорості.
Де, до інформації має доступ обмежене та порочне коло «своїх» людей.
Тому, експерти Центру політичних студій та аналітики звертаються до
народних обранців, які без сумнівів зараховують себе до «нових облич»:
обіцяли? (Депутати, обіцяли? Тож голосуйте за відкриття публічних
коштів! // http://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/54d208cb8532f. –
2015. – 04.02).
Эрик Шнурер:
(перевод Ирина Каминкова «Хвиля»)
В декабре прошлого года Эстония совершила беспрецедентный шаг,
предложив любому жителю Земли возможность стать своим ерезидентом: статус, предоставляющий доступ к ряду базовых услуг егосударства. Например, приобретение данного статуса позволит индийскому
предпринимателю учредить эстонскую компанию, которой он будет
руководить из Дубаи, пусть даже основной бизнес будет осуществляться в
Испании. Также, предприниматель сможет использовать свою электронную
подпись для заключения контрактов с клиентами по всей территории ЕС – и
не платить никаких налогов, если прибыль будет оставаться в Эстонии.
Неудивительно, что за первые девять недель работы на бета-версии проекта
зарегистрировалось 13 000 человек, и 500 человек уже получили свои
электронные карты е-резидентов.
Эстонское правительство анонсировало программу как способ
привлечения иностранных предпринимателей. Но, кроме того, Эстония также
желает занять своѐ место на растущем рынке новых услуг правительств в
условиях глобализации. В будущем правительства, подобно ТНК, выйдут за
пределы национальных границ, предлагая свои услуги, привлекая клиентов, и
получая доходы без учѐта физического местопребывания. Это позволит
государствам превращать общественные блага в венчурные предприятия –
возможность, которой некоторые страны с развитыми технологиями,
особенно такие небольшие, как Эстония, уже заинтересовались.
Эстония обречена на поиски возможностей в области виртуальной
географии, поскольку с физической географией ей не очень-то повезло. Эта
небольшая прибалтийская страна с населением в 1,3 миллиона человек
зажата между Россией и Западом. После обретения независимости в
1991 году, в результате 50 лет советского господства Эстонии достались в
наследство две взаимосвязанные и опасные проблемы: дряхлая
инфраструктура, особенно в том, что касалось ИТ, и немощное
административное управление. Перед страной встала задача в сжатые сроки
повысить их эффективность. А для этого, как президент Эстонии Тоомас
Блоги та соціальні мережі

36

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

1 ‒ 28 лютого 2015 року

20-28 лютого 2015
Хендрик Ильвес объяснил, он вынужден был «возместить недостаток
людских ресурсов средствами автоматизации».

На сегодняшний день страна является лидером в области технологий с
наибольшим количеством стартапов на человека в мире и
высокотехнологичным сектором, на который приходится около 15 % ВВП.
Правительство объявило доступ в Интернет одним из прав человека, и на
большей части страны сети Wi-Fi – самые быстрые в мире – являются
бесплатными. Недавно было принято решение о том, что в эстонских
государственных школах программирование будет преподаваться всем
учащимся, начиная с первого класса. Вся банковская система Эстонии
работает онлайн, что позволяет совершать в электронном виде практически
любую покупку, даже продуктов питания у уличных торговцев. А программа
в области здравоохранения, например, включает в себя электронную услугу
получения рецепта.
Но всѐ это меркнет по сравнению с работой, которую правительство
Эстонии провело над совершенствованием собственных структур. С 2000
года в стране электронные подписи граждан действительны в той же мере,
как и обычные, что потребовало от властей на всех уровнях обеспечить
надѐжный приѐм и обработку электронных документов. Следующим шагом
стало введение электронных идентификационных карт, открывших е-доступ
ко всем государственным услугам с безопасной аутентификацией онлайн.
Сегодня для 95% эстонцев оплата налогов – это онлайн-процесс,
занимающий около пяти минут, поскольку все доходы автоматически
регистрируются в течение года.
Программа получения статуса е-резидента – последняя из инноваций,
открывающая двери для иностранцев и предлагающая воспользоваться
рядом е-услуг через защищенные удостоверения личности с микрочипами,
подобными тем, что используются физическими резидентами страны.
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Первым человеком, удостоенным статуса е-резидента Эстонии, стал
британский журналист Эдвард Лукас. Он положительно оценил два
преимущества карты: электронную подпись, которая, как он надеется,
повысит безопасность его контрактов, и надѐжный метод проверки
идентификации. Правительство, в свою очередь, полагает, что данные
преимущества, в конечном счете, привлекут иностранцев для создания и
функционирования предприятий в Эстонии.
Сегодня заявители могут зарегистрироваться в программе, совершив
краткую поездку в Эстонию для подтверждения своей личности и записи
биометрических данных. Но уже с апреля текущего года регистрация будет
проводиться через эстонские посольства, и с учетом склонности этой страны
к перемещению всего в Интернет, нам недолго ждать, пока онлайн-контакт
станет единственной необходимой процедурой. И, не в последнюю очередь
благодаря надѐжности онлайн-инфраструктуры Эстонии, спрос на
виртуальные е-услуги государства обещает быть довольно высоким. Эстония
надеется на 10-миллионный прирост населения за счѐт е-резидентов в
течение ближайших десяти лет, что принесѐт стране 565 млн дол. только
регистрационных сборов, не считая дополнительных доходов от налогов на
бизнес и выгод от расширения экономической деятельности.

Административные услуги государства и общественные блага – на
продажу
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Бизнес-модель Эстонии необычна новаторским подходом к
использованию
киберпространства,
но
концепция
правительства,
продающего свои услуги посторонним гражданам, не нова. На самом деле,
ряд администраций, как на региональном, так и национальном уровнях, уже
давно предлагают услуги клиентам издалека и получают прибыль от этого.
Невада,
возможно,
стала первым
штатом,
использовавшим
определѐнную государственную услугу – оформление развода – в качестве
маркетингового хода. Процедура развода в Неваде была сравнительно
простой начиная с 1860-х годов, и ещѐ более упростилась во времена
Великой Депрессии, когда государство снизило ценз оседлости для
заявителей до шести недель и привело ряд рассуждений в пользу законного
завершения брака. Эти меры стимулировали рост так называемых
миграционных разводов, достигших пика – почти 20000 в год – в 1940 году.
И хотя большинство из этих людей просто приехали и получили то, что
хотели, штат Невада в результате пережил бум строительства и сферы услуг
и построил развитую туристическую экономику.
В то время как в Неваде требуется, по крайней мере, некоторое
мимолетное физическое присутствие в штате для того, чтобы получить
соответствующие услуги, в других юрисдикциях нашли способы, чтобы
устранить и это ограничение. Так, штат Делавэр предоставляет юридический
адрес более чем миллиону американских корпораций, в том числе, более чем
половине открытых акционерных компаний США, и почти двум третям фирм
из списка Fortune 500 – хотя большинство из них не имеют там физических
офисов. Делавэр добился такого выдающегося результата, предлагая
предприятиям несколько стимулов для регистрации: несложный процесс
акционирования, законы, защищающие действующий менеджмент, а также
отдельную судебную систему с высококвалифицированными судьями,
занимающуюся исключительно разбирательствами в сфере бизнеса.
Благодаря этой политике налоги от франшизы образуют основную часть
доходов штата: около одной пятой части всех поступлений.
Правительства других стран использовали похожие стратегии. Как и
Делавэр, княжество Лихтенштейн предложило низкие налоговые ставки,
простую процедуру слияния предприятий, мягкую политику корпоративного
надзора, что привлекло около 75000 холдинговых компаний, оформивших
номинальный юридический адрес в этой стране. Эти компании в настоящее
время генерируют около 30% доходов княжества. Аналогично, банковские
законы о неприкосновенности частных вкладов позволили Швейцарии стать
приютом для сбережений многих богатейших людей в мире, если не для
самих вкладчиков.
Ряд правительств даже предоставляет иностранцам основную услугу
государства – физическую безопасность. Так, в течение прошлого столетия,
судовладельцы получали суверенную защиту от государства по своему
выбору, – как правило, с наиболее льготными правилами регистрации судна,
– за отдельную плату. Эта практика «удобного флага» привела к появлению в
мире судоходной торговли огромных флотов под флагами Либерии, островов
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Маршалла и Панамы. Личные паспорта и экстерриториальная защита
предоставляются национальными правительствами все более и более для
продажи, гражданство становится всѐ более виртуальным. Например, Мальта
и Болгария практикуют продажу гражданства даже заявителям никак не
связанным с этими странами.
Ряд стран нашли способы для предоставления услуг определения
местоположения товаров вне своих территорий. Почта Норвегии успешно
организовала подобный бизнес в Швеции, подтолкнув Швецию и Данию к
созданию первой межнациональной почтовой службы пять лет назад, для
повышения конкурентоспособности.
Интернет безмерно расширяет потенциальный масштаб рынка
экстерриториальных услуг. В настоящее время правительства предлагают
услуги для клиентов, расположенных практически в любой точке мира, –
была бы только возможность для размещения этих услуг в Интернете.
Образование, классическое общественное благо, также всѐ больше
предоставляется через Интернет, особенно это касается высшего
образования, где многие государственные университеты выступают
ведущими игроками. Но начальное и среднее образование также входит в
интернет-рынок, и интернет-курсы для старшеклассников имеют все шансы
стать процветающим бизнесом. В Соединенных Штатах одним из главных
источников подобных курсов является общественной провайдер – Florida
Virtual School – продающий контент другим школам по всей стране.
Поскольку количество семей, желающих отправить своих детей для
получения образования в США, растѐт, он-лайн образование не только
студентов колледжа, но и школьников, может представлять огромный
интерес как экспортный рынок.
Ещѐ один потенциальный рынок предоставления услуг государств –
обеспечение социального страхования через границы. Государственные
пенсионные и социальные программы страхования, такие как Social Security
и Medicare в США, становятся дешевле по мере увеличения в размерах.
Таким образом, они выиграют от привлечения большего количества членов, в
том числе и за пределами страны. Этот сценарий должен исключать
спонсирование пенсий иностранцев за счѐт граждан страны; иностранцы
должны сами выделить средства. Механизмы, реализующие подобные
транзакции, уже существуют в Европейском Союзе и ряде стран Карибского
бассейна. А Швеция и Дания уже начали экспортировать свои системы
социального обеспечения другим странам.
С ростом ассортимента экстерриториальных, виртуальных услуг
возникает вопрос: а насколько далеко может зайти виртуализация
государства? Эстония здесь может служить наиболее ярким примером: она
не только перенесла многие из государственных функций в Интернет, но в
настоящее время изучает возможность полного перевода электронного
правительства на облако через серверы, расположенные вне своих посольств
в других странах. Такой шаг позволит Эстонии функционировать в качестве
государства, даже если физическая территория окажется утраченной, –
Блоги та соціальні мережі
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обеспечить бесперебойную доставку всех своих обычных услуг эстонцам,
пусть даже ставшим виртуальными гражданами. Стратегически данное
решение понизит уязвимость правительства к крупномасштабным
кибератакам, подобным атаке, проведенной российскими хакерами в 2007
году и парализовавшей ряд правительственных учреждений на несколько
недель.
В перемещении на облако правительство Эстонии будет первым. И
такой сценарий может, в свою очередь, повысить привлекательность и
доступность его государственных услуг для ещѐ более широкого круга
потенциальных клиентов. Чем более виртуальным становится государство,
тем меньше его правительство зависит от территории и других материальных
ресурсов; и, более мелкие, более проворные конкуренты, такие как Эстония,
смогут внедрять инновации и привлекать новых клиентов. Большинство
правительств в мире далеки от этой точки, но пример Эстонии показывает, к
чему всѐ идѐт.
Мы также видим, что различия между правительством и бизнесом всѐ
более стираются. И тем и другим нужно конкурировать, чтобы убедить
людей платить за свои услуги, и предлагать стимулы по сравнению с
конкурентами. Возможно, скоро американцы смогут выбрать пенсии из
Швеции, налогообложение из Эстонии, онлайн-безопасность из Чили,
образование из Сингапура, и вынесение судебного решения от штата Делавэр
(Е-стония: будущее кибергосударства //http://hvylya.net/analytics/society/estoniya-budushhee-kibergosudarstva.html. – 2015. – 04.02).
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Зарубіжний досвід
В ближайшее время государственные порталы Сигапура научат
предлагать гражданам услуги на основе анализа их потребностей.
Это станет возможным благодаря инструменту, анализирующему
«большие» данные (т.е. большие массивы неструктурированных данных
самой различной тематики, собираемые государством из разных источников).
С его помощью граждане смогут быстрее находить нужные сервисы и услуги
на сайте, а также получать персонализированные советы от системы. Кроме
того, это позволит госучреждениям получить реальную картину
потребностей граждан.
На первом этапе внедрения аналитический инструмент будет
использован в сфере налогообложения, выдачи разрешения на работу, услуг
в области охраны труда («Большие» данные позволят правительству
Сингапура предоставлять гражданам персонализированные услуги //
http://open.gov.ru/infopotok/5512206. – 2015. – 25.02).
Постановлением
Оперативно-аналитического
центра
при
Президенте
Республики
Беларусь,
Министерства
связи
и
информатизации Республики Беларусь от 19 февраля 2015 г. № 6/8
утверждено Положение о порядке ограничения доступа к
информационным ресурсам (их составным частям), размещенным в
глобальной компьютерной сети Интернет. Документ согласован с
Министерством информации Республики Беларусь.
Положением устанавливается порядок:
1. ограничения доступа к информационным ресурсам (их составным
частям), размещенным в глобальной компьютерной сети Интернет (далее –
сеть Интернет):
- владельцам которых в течение года вынесено два и более письменных
предупреждения Министерства информации;
- содержащим информационные сообщения и (или) материалы,
направленные на незаконный оборот наркотиков, иную информацию,
запрещенную или ограниченную к распространению в соответствии с
законодательными актами Республики Беларусь, а также вступившими в
законную силу решениями суда (далее – информация, распространение
которой запрещено);
- владельцы которых не выполнили законное требование
государственного органа об устранении нарушений законодательства
Республики Беларусь о средствах массовой информации;
2. оказания услуг по ограничению доступа к иной информации в
соответствии с договором, заключенным между поставщиком интернет-услуг
и пользователем интернет-услуг (далее – услуги по ограничению доступа);
3. возобновления доступа к информационным ресурсам (их составным
частям), размещенным в сети Интернет.
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Согласно Положению поставщики интернет-услуг ограничивают доступ
к интернет-ресурсам в случаях, перечисленных выше, на основании списка
ограниченного доступа, формирование и ведение которого осуществляется
Государственной инспекции Республики Беларусь по электросвязи
Министерства связи и информатизации (далее – Государственная
инспекция). Список ограниченного доступа формируется Государственной
инспекцией на основании решений, принимаемых Министерством
информации, в случаях и порядке, установленных законодательными актами.
Доступ к списку ограниченного доступа предоставляется Министерству
информации,
Министерству связи
и
информатизации,
органам,
осуществляющим
оперативно-розыскную
деятельность,
органам
прокуратуры и предварительного
следствия, органам Комитета
государственного контроля, налоговым органам, судам, поставщикам
интернет-услуг. Государственная инспекция по согласованию с
Министерством связи и информатизации вправе предоставлять доступ к
указанному списку иным государственным органам и организациям в
соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.
В случае выявления иными государственными органами и
организациями в соответствии с их компетенцией, определенной
законодательством, фактов размещения в сети Интернет информационных
сообщений и (или) материалов, содержащих информацию, распространение
которой запрещено, эти государственные органы и организации направляют
в Министерство информации письменные уведомления о необходимости
ограничения доступа к такой информации. Указанные уведомления должны
содержать:
- идентификатор(ы) интернет-ресурса, доступ к которому(ым) подлежит
ограничению;
- основания для ограничения доступа со ссылкой на норму
законодательного акта, в соответствии с которой информация запрещена к
распространению,
с
приложением
подтверждающих
документов
(графическое изображение экрана (скриншот) соответствующей страницы
интернет-сайта, заверенное гербовой печатью государственного органа или
организации).
Уведомления, оформленные с нарушением установленных требований
подлежат возврату без исполнения с указанием причин возврата.
Организации, не указанные выше, физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели, вправе обращаться в соответствии с
законодательством об обращениях граждан и юридических лиц в
уполномоченные государственные органы и организации с предложениями
об ограничении доступа к информации, распространение которой запрещено.
Министерство информации в течение трех рабочих дней со дня
принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу направляет
копию этого решения:
- в Государственную инспекцию для включения соответствующего(их)
идентификатора(ов) интернет-ресурса в список ограниченного доступа;
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- владельцу интернет-ресурса, доступ к которому ограничивается, при
условии нахождения данного интернет-ресурса в национальном сегменте
сети Интернет. Государственная инспекция в день получения копии решения
Министерства информации включает указанные в нем идентификатор(ы)
интернет-ресурса в список ограниченного доступа. Поставщики интернетуслуг обязаны ограничить доступ к интернет-ресурсу, идентификатор(ры)
которого включен(ы) в список ограниченного доступа, в течение суток с
момента его включения в указанный список.
Установлено также, что Государственная инспекция при выявлении
интернет-ресурсов, средств обеспечения анонимности (прокси-серверы,
анонимные сети типа Tor и другие), позволяющих пользователям интернетуслуг получать доступ к интернет-ресурсам, идентификаторы которых
включены в список ограниченного доступа, добавляет в список
ограниченного доступа идентификаторы этих интернет-ресурсов, средств
обеспечения анонимности.
Постановление № 6/8 вступает в силу с 26 февраля 2015 года (В
Беларуси определен порядок ограничения доступа к сайтам //
statut.by/novosti/915-25-02-2015. – 2015. – 25.02).
На сайте regulation.gov.ru началось общественное обсуждение
законопроекта о введении механизма управления авторскими и
смежными правами в информационно-телекоммуникационных сетях,
включая сеть «Интернет». Как сказано в описании, этот механизм должен
обеспечить «баланс интересов пользователей, правообладателей и
операторов связи».
Законопроектом
предусматривается
введение
специального
лицензионного договора – глобальной лицензии на использование
музыкальных произведений (с текстом или без текста), записей исполнений
и фонограмм, литературных произведений и аудиовизуальных произведений.
Лицензия распространяется на всех пользователей информационнотелекоммуникационных сетей, а также на объекты авторского и смежных
прав, размещенные в таких сетях.
В круг лиц, на которых будет распространено действие законопроекта,
входят аккредитованные организации по коллективному управлению
правами; информационные посредники, осуществляющие передачу
материала в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в
сети
«Интернет»;
пользователи
(абоненты)
информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе в сети «Интернет».
В
законопроекте
предусмотрены
нормы,
позволяющие
правообладателям отказаться от распространения на принадлежащие им
объекты авторского и смежных прав действия глобальной лицензии и
самостоятельно управлять соответствующими правами, сказано в
уведомлении.
Практический
опыт
деятельности
аккредитованных
организаций по коллективному управлению авторскими и смежными
правами показывает, что количество правообладателей, исключивших свои
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произведения из управления, составляет менее 1 % от общего числа
правообладателей, передавших свои права в управление указанных
организаций, уточняют разработчики проекта.
В качестве планируемого срока вступления в силу правового акта
указан третий квартал 2015 года.
Эксперты, уже оставившие свои отзывы на данный законопроект,
высказываются в подавляющем большинстве негативно. Обсуждение
продлится до 21 апреля.
Идея о глобальной лицензии, которую еще называют «налогом на
Интернет», на прошлой неделе получила отрицательный отзыв от
государственно-правового управления (ГПУ) президента России. Первый
вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минкультуры дополнительно
проработать вопрос о введении в России глобальной лицензии с учетом
мнения ГПУ. Еще ранее с критикой инициативы выступили крупнейшие
интернет-компании и отраслевые ассоциации, Минэкономики, Минкомсвязь,
сотовые операторы, Российский союз промышленников и предпринимателей,
Общественная палата (Костылева Т. Началось публичное обсуждение
законопроекта по управлению авторскими правами в Интернете // drussia.ru/nachalos-publichnoe-obsuzhdenie-zakonoproekta-po-upravleniyuavtorskimi-pravami-v-internete.html. – 2015. – 24.02).
В настоящее время в Индии действует множество отдельных сетей
государственных учреждений для получения услуг и информации, для
образовательных целей в разных штатах. Разноформатность и
разрозненность затрудняют их использование, поэтому в настоящее
время рассматривается возможность создания общенациональной
системы под названием The National Information Infrastructure.
Система упростит межведомственные коммуникации, позволит
наладить безбумажное делопроизводство – соответственно, от граждан
потребуется меньше документов, и процесс получения государственных
услуг станет быстрее (Власти Индии намерены объединить все
государственные
сети
в
единую
национальную
систему
//
news.rambler.ru/29309640 . – 2015. – 24.02).
Минкомсвязь России 20 февраля опубликовала уточненный проект
постановления правительства, вносящий изменения в госпрограмму
«Информационное общество» (2011–2020 гг.).
Как сказано в пояснительной записке, постановление приводит
программу «Информационное общество» в соответствие с проектом
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(далее – проект закона о бюджете) с учетом принятых решений
Правительства Российской Федерации, а также с учетом необходимости
исполнения ряда иных поручений Правительства Российской Федерации.
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… В новой версии программы актуализированы цели, задачи, основные
мероприятия и также целевые показатели; определены должностные лица,
ответственные за реализацию основных мероприятий и достижение
показателей программы.
В проект программы также включены правила предоставления субсидий
субъектам Российской Федерации, откорректированы наименования
основных мероприятий программы с целью дальнейшего приведения в
соответствие с ними наименований целевых статей расходов федерального
бюджета.
Кроме того, претерпела изменения структура программы, а именно,
увеличено количество основных мероприятий подпрограмм, произведены
некоторые структурные перестановки основных мероприятий госпрограммы
и проектов.
Как говорится в пояснительной записке, произведена дальнейшая
приоритезация мероприятий программы с целью финансирования наиболее
важных направлений программ и дополнительных антикризисных мер.
Таким образом, объем финансирования программы на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов, согласно проекту закона о бюджете,
составляет 328 472,9 миллиона рублей.
Планируется увеличить расходы на международное вещание (12
миллиардов рублей) и проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Претерпел изменения также набор показателей (индикаторов),
отражающих эффективность реализации программы. Как объясняют авторы
проекта постановления, в связи с тем, что показатель «Место Российской
Федерации
в
международном
рейтинге
по
индексу
развития
информационных технологий» зависит от усилий, предпринимаемых в сфере
развития информационно-коммуникационных технологий не только
Российской Федерации, но и всех других стран-участниц рейтинга
Международного союза электросвязи, включая более высокие темпы
развития стран-лидеров, предлагается использовать в качестве целевого
показателя значение Индекса развития информационно-коммуникационных
технологий Международного союза электросвязи, полностью зависящего от
усилий Российской Федерации в данной сфере и эффективности реализации
программы в целом.
… С мотивировкой отсутствия необходимых финансовых средств и
полномочий у ответственного исполнителя (соисполнителей и участников)
программы (Костылева Т. Минкомсвязь подготовила уточненную версию
госпрограммы «Информационное общество» // d-russia.ru/minkomsvyazpodgotovila-utochnennuyu-versiyu-gosprogrammy-informacionnoeobshhestvo.html. – 2015. – 24.02).
Министр связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасов,
посетивший Исламскую Республику Иран для участия в заседании
Движения неприсоединения, 22 февраля встретился с министром наук,
исследований и технологий этой страны Мухаммедом Фархади. Аббасов
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отметил, что в последнее время сотрудничество между Ираном и
Азербайджаном развивается по восходящей. Президенты обеих стран,
демонстрируя политическую волю, определили политические направления
для развития взаимоотношений. Официальный Баку заинтересован в
налаживании тесных связей с Ираном во всех сферах. Отмечено, что
информационные технологии в Азербайджане переживают период своего
развития. Результатом этого развития является то, что Азербайджан
реализует со странами Европы и Японией совместные проекты в области
инноваций, создает технологические парки.
Азербайджанское государство намерено осуществлять подобные
проекты и с ближайшей дружественной страной – Ираном, так как
реализация совместных проектов в области новых технологий служит
развитию экономики и повышению благосостояния населения. Министр
отметил, что расширение связей между двумя странами в области науки
соответствует интересам как официального Баку, так и Тегерана. Между
Тебризским университетом Ирана и Бакинским государственным
университетом налажено сотрудничество. Необходимо создать связи и с
другими высшими учебными заведениями, в частности, с университетами
технического
направления.
Правительство
Азербайджана
готово
сотрудничать с Ираном в этом направлении. А. Аббасов сообщил, что в
Азербайджане созданы новые технопарки и пригласил М. Фархади в
Азербайджан с целью ознакомления с этими новшествами и расширения
связей. Министр наук, исследований и технологий Ирана М. Фархади
выразил признательность А. Аббасову за то, что он принял приглашение
официального Тегерана участвовать в заседании Движения неприсоединения,
и заявил, что Иран и Азербайджан – дружественные страны и расширение
связей в области науки может дать только лишь позитивные результаты.
Новые технологии развиваются и в Иране.
В настоящее время в иранских медицинских учреждениях проводится
обследование и лечение с применением нанотехнологий. Проведение обмена
опытом с Азербайджаном в этой области было бы полезным для обеих
сторон. Иранский министр проинформировал об информационнокоммуникационных технологиях своей страны, поблагодарил за
приглашение и сообщил, что посетит Баку в ближайшее время. На встрече
присутствовал посол Азербайджана в Иране Джаваншир Ахундов
(Абдуллаев Р. Азербайджан готов к обмену опытом с Ираном в сфере
новых технологий // www.1news.az/economy/tech/20150223100824958.html. –
2015. – 23.02).
В Узбекистане в рамках Государственной программы «Год
внимания и заботы о старшем поколении» предусмотрено улучшение
качества предоставляемых пожилым людям социальных услуг с
широким использованием современных ИКТ в рамках развития
системы «Электронное правительство» через Единый портал
интерактивных государственных услугwww.my.gov.uz.
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Предусмотрено создание и внедрение:
- интерактивной услуги по подаче электронных заявлений на социальное
обслуживание на дому для одиноких пожилых людей и инвалидов;
- интерактивной услуги по подаче заявлений и получению в
электронном виде перечня документов, необходимых для размещения
одиноких пожилых людей к инвалидов в дома-интернаты «Саховат» и
«Мурувват»;
- программного комплекса по электронному учету санаторно-курортного
оздоровления ветеранов войны и трудового фронта 1941–1945 годов;
- специальной информационной системы «Protez» по автоматизации
учета обеспеченности лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими
изделиями и техническими средствами реабилитации.
Реализация данных проектов обеспечит повышение доступности и
улучшение качества социальных услуг для пожилых людей на основе
широкого использования современных ИКТ, а также повысит прозрачность и
ускорит процедуры доступа пожилых людей и инвалидов к объектам
социальной
инфраструктуры,
санаторно-курортному
лечению
и
оздоровлению,
получению
технических
средств
реабилитации
(«Электронное правительство» в Узбекистане займется улучшением
качества предоставляемых пожилым людям социальных услуг с широким
использованием
современных
ИКТ
//
www.12news.uz/news/2015/02/электронное-правительство-в-узбек. – 2015. –
23.02).
Компания TNS по заказу Еврокомиссии представила ежегодный
отчет по кибербезопасности в странах Евросоюза, составленный по
результатам опроса жителей 28 стран ЕС старше 15 лет. Опрос
проводился в октябре 2014 года.
Среди итогов опроса:

89 % респондентов считают, что должны избегать раскрытия
личной информации в Интернете;

85 % согласны с тем, что риск стать жертвой киберпреступников
растет;

73 % обеспокоены тем, что их личная информация не находится в
безопасности на веб-сайтах;

67 % опасаются, что органы государственной власти не хранят их
личную информацию в безопасности.
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Источник тревоги: кража персональных данных, фишинг, детская
порнография.
Как сказано в отчете, точной статистики о киберпреступлениях нет.
Авторы предполагают, что потери от этого вида преступлений ежегодно
составляют «миллиарды евро». По словам исследователей, в «обращении»
находятся более 150 тысяч вирусов, и более миллиона человек становятся
жертвами киберпреступников каждый день. У людей растут тревожные
ожидания.
Две трети интернет-пользователей в ЕС обеспокоены кражей личных
данных (68 %) и переживают о возможном заражении устройства
вредоносным ПО (66 %). Более половины боятся стать жертвой банковского
мошенничества (63 %); боятся взлома социальных сервисов или электронной
почты (60 %), опасаются случайно обнаружить детскую порнографию (52 %).

Кроме того, половину пользователей Интернета в ЕС беспокоит, что они
не смогут получить доступ к онлайн-услугам из-за кибератак; 47 % боятся
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стать жертвами шантажа, связанного с кражей данных; 46 % переживают изза того, что могут случайно встретить контент, который поощряет расовую
ненависть или религиозный экстремизм.
Эти показатели стали значительно выше, чем в 2013 году, наиболее
увеличились опасения кражи личных данных (на 16 процентных пунктов).
Две наиболее распространенные опасности, с которыми сталкиваются
респонденты, – это вредоносное программное обеспечение (47 %
опрошенных) и фишинг, когда обманным путем по электронной почте или
телефону мошенники получают доступ к компьютеру, логинам и личным
данным (31 %), при этом 7 % интернет-пользователей говорят, что такое
случалось с ними часто.

Несмотря на высокий уровень тревоги, три из четырех интернетпользователей (74 %) считают, что они вполне способны защитить себя (23 %
неспособны к самозащите).
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Согласно опросу, став жертвами киберпреступников, граждане в
большинстве своем будут обращаться в полицию, особенно если
преступление направлено против личных данных (84 %) или в случае
банковского мошенничества (79 %), а также если они случайно увидят
детскую порнографию в Интернете (76 %). Эти показатели остались на
уровне 2013 года.
Тех, кто готов обратиться в полицию за защитой, гораздо меньше, чем
тех, кто принимает собственные меры противодействия киберпрестуникам:
только 40 % граждан ЕС не меняют пароли и не устанавливают антивирусы
В качестве защиты детей в Интернете респонденты называли такие
средства, как контроль (22 %), разговоры с детьми о рисках в Сети (21 %),
сокращение времени нахождения в Сети (18 %) и настройка безопасности в
браузере (13 %).
При использовании Интернета для онлайн-банкинга или для покупок,
двумя наиболее распространенными опасениями граждан ЕС являются:
злоупотребления персональными данными (43 %) и безопасность онлайнплатежей (42 %). Уровень озабоченности этими проблемами вырос с 2013
года.
Интернет-пользователи за последний год изменили свое онлайнповедение из-за проблем с безопасностью: 61 % установили антивирусное
программное обеспечение, 49 % не открывают электронные письма от
людей, которых они не знают, 38 % говорят, что реже размещают личную
информацию на веб-сайтах. Трое из пяти пользователей Интернета (61 %)
поменяли за год по крайней мере один из своих интернет-паролей.
Чуть менее половины (47 %) граждан ЕС считают себя хорошо
информированными о рисках киберпреступности, этот показатель немного
вырос с 2013 года (было 44 %).
Четверть граждан ЕС Интернетом не пользуются.
Исследование показывает, что уровень использования Интернета, как и
прежде, широко варьируется по странам. В целом более половины граждан
ЕС выходят в Интернет каждый день (63 %), почти четверть (24 %) говорят,
что они вообще не используют Сеть или не имеют доступа к ней.
Наиболее часто Интернетом пользуются в Швейцарии и Нидерландах –
89 % жителей выходят в Сеть каждый день. В Румынии таких только 36 %, и
почти столько же (34 %) вообще не используют Интернет. Также не
используют Сеть 34 % жителей Португалии.
Самым популярным устройством для доступа в Интернет среди граждан
Евросоюза является компьютер (92 %), 61 % пользователей выходят в Сеть
через смартфон и 30 % используют планшет.
Использование мобильных устройств резко возросло по сравнению с
2013 годом, говорят исследователи.
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Более половины пользователей Интернета в ЕС говорят, что он нужен
им для электронной почты (86 %), чтения новостей (63 %), социальных сетей
(60 %). Покупают онлайн товары или услуги 57 %, онлайн-банкингом
пользуются 54 %, 23 % продают товары или услуги. Все эти показатели
выросли с 2013 года (Костылева Т. Исследование Еврокомиссии: 90 %
европейцев не хотят раскрывать персональную информацию в
Интернете // d-russia.ru/issledovanie-evrokomissii-90-evropejcev-ne-xotyatraskryvat-personalnuyu-informaciyu-v-internete.html. – 2015. – 20.02).
Согласно результатам международного рейтинга Webometrics
(Webometrics Ranking Web of Repositories), электронный научный архив
Уральского федерального университета (УрФУ) сохранил первое место
среди российских электронных архивов и поднялся за год на 35 позиций,
заняв 343-е место среди 2154-х открытых архивов.
Всего в рейтинге присутствует 21 российский электронный
репозиторий. Второе и третье места в «региональном зачете» занимают
электронный архив Белгородского государственного университета (697 место
в общем рейтинге) и архив электронных ресурсов Сибирского федерального
университета (736 место) соответственно.
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Лучшим электронным репозиторием в мире стал британский архив
биомедицинских исследований Europe PubMed Central. Среди десятки
лучших – ресурсы CERN и NASA (Рябова В. Электронный научный архив
УрФУ
признан
лучшим
российским
е-репозиторием
//
drussia.ru/elektronnyj-nauchnyj-arxiv-urfu-priznan-luchshim-rossijskim-erepozitoriem.html. – 2015. – 20.02).
С начала 2014 года количество услуг, заявление на получение
которых можно подать через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ) РФ, возросло на 22 %.
На региональных порталах этот показатель увеличился на 13 % и
составил 42 % от общего числа услуг. Такие данные содержатся в
мониторинге качества перевода государственных и муниципальных услуг в
электронный вид, который Министерство экономического развития
Российской Федерации проводило в октябре-ноябре 2014 года.
Ведомство исследовало 4150 государственных и муниципальных услуг в
83 субъектах Российской Федерации, из которых 2612 услуги
предоставляются на ЕПГУ и 1538 – на региональных порталах госуслуг.
Субъектами-лидерами по числу государственных услуг, заявление на
получение которых можно подать в электронном виде, стали Владимирская,
Новосибирская, Курганская, Калининградская области и Республика
Чувашия. Лидеры по числу работающих муниципальных услуг –
Астраханская, Амурская, Тульская, Самарская области и Республика
Карелия. В каждом регионе было исследовано по 50 услуг. Через ЕПГУ в
субъектах-лидерах удалось подать заявление по 47−49 государственным
услугам и 39−50 муниципальным услугам (Подать заявление через ЕПГУ
можно на 67 % услуг // www.egov-center.ru/en/news_egov/news_15_02_19-1. –
2015. – 19.02).
США подписали несколько меморандумов о взаимопонимании с
целью помощи индийским штатам в реализации программ по созданию
«умных» городов.
Документы были подписаны с властями штатов Андхра-Прадеш, УттарПрадеш и Раджастан в ходе официального визита президента Барака Обамы в
Индию 25 января 2015 года. Меморандумы подразумевают содействие США
в превращении столиц этих штатов в «умные» города.
Также в проекте задействованы и другие государства – с Сингапуром
подписано соглашении о строительстве еще одного «умного» города в штате
Тамил-Наду, аналогичные переговоры ведутся с правительством Австралии.
«Умный» город подразумевает использование последних разработок в
области информационно-коммуникационных технологий, которые призваны
повысить эффективность работы органов местного самоуправления.
Кроме того, в таких городах население обеспечивается такими
технологическими возможностями, как электронное здравоохранение и
электронное образование, бесплатный городской Wi-Fi и упрощенная
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процедура получения госуслуг (К программе индийского правительства по
развитию «умных» городов присоединяются страны-партнеры //
open.gov.ru/infopotok/5511287. – 2015. – 18.02).
У известного предпринимателя и бывшего хакера Кима Доткома
родилась ещѐ одна сумасшедшая идея, суть которой пока не понимает
никто, кроме него самого. Судя по последним твитам Доткома, он
задумал создать свой собственный интернет, в котором «важную роль»
будет играть цепочка транзакций Bitcoin (blockchain).
Впервые он упомянул так называемый MegaNet в твиттере. По его
словам, «новый интернет не сможет контролировать, цензурировать или
уничтожить» ни одно правительство или корпорация.
В последующих твитах Ким Дотком пояснил, как будет работать
MegaNet: «MegaNet не основана на IP. Никаких больше DDoS-атак и
взломов. Никакой цензуры. Никакого шпионажа. Все ваши мобильные
телефоны составляют зашифрованную сеть».
Дотком заинтриговал фолловеров тем, что «вы бы удивились», узнав,
«как много неиспользуемой полосы пропускания и места для хранения есть в
мобильных телефонах». Он сказал, что MegaNet задействует эти
неиспользуемые ресурсы. Предприниматель заверил, что расход
аккумулятора не станет проблемой при большом количестве телефонов в
сети. При этом в работе MegaNet планируется использовать цепочку
транзакций Bitcoin (blockchain) (Ким Дотком хочет сделать «свой
интернет» MegaNet // portaltele.com.ua/news/internet/kim-dotkom-khochetsdelat-svoy-intern.html. – 2015. – 18.02).
Правительство Израиля утвердило комплексную программу
национальной защиты в киберпространстве в дополнение к мерам,
предпринимаемым национальным штабом по кибербезопасности со дня
его основания 3 года назад – все это для наращивания мощи Израиля в
киберпространстве.
Правительство утвердило создание национального управления по
киберзащите. Данная структура будет отвечать за национальную защиту в
киберпространстве, создана она будет постепенно в течение трех лет.
Управление будет заниматься комплексной защитой от кибератак, в том
числе отработкой угроз и атак в реальном времени. При управлении также
будет работать национальный центр поддержки CERT (Cyber Event Readiness
Team) по борьбе с киберугрозами в целях обеспечения защиты различных
организаций и отраслей.
Данное решение подытоживает основательную деятельность штаба,
которая указала, ввиду растущих угроз, на необходимость создания
оперативного органа, занимающегося киберзащитой Израиля в долгосрочной
перспективе.
Новое управление будет работать совместно с национальным штабом по
кибербезопасности, который продолжит проводить национальную политику
Зарубіжний досвід

54

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

1 ‒ 28 лютого 2015 року

20-28 лютого 2015
создания принципиально новой технологической силы и укрепления статуса
Израиля как мирового лидера в кибернетической отрасли. Управление и
штаб образуют единую систему национальной киберзащиты при
министерстве главы правительства, возглавит которую доктор Эвиатар
Матания.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу: «Кроме того, сегодня мы
вносим на рассмотрение правительства решение по укреплению мощи
Израиля в области кибербезопасности. Киберугроза может привести к
параличу любой страны. Это стратегическая угроза, способная парализовать
и нанести не меньший ущерб, чем другие, а в некоторых областях даже
больший, и мы должны быть готовы к ней как на национальном, так и на
международном уровне. Несколько лет назад мы создали штаб по
кибербезопасности, а сегодня я вношу на рассмотрение правительства
предложение о создании национального управления по киберзащите в
гражданской сфере.
Киберпространство – динамичная, постоянно меняющаяся область, нам
необходимы учреждения, специализирующиеся именно в этой области и
являющиеся связующим звеном между различными организациями,
деятельность которых в той или иной степени ведется в данной отрасли.
Израиль является сверхдержавой в сфере кибербезопасности. Цель –
продолжать совершенствовать наши возможности в этой жизненно важной
области, жизненно важной для безопасности Израиля и его будущего»
(Утверждено создание национального управления по киберзащите //
www.strana.co.il/news/?ID=77796&cat=3. – 2015. – 16.02).
Власти штата Квинсленд представили специальное мобильное
приложение для пожарных служб.
По заявлению премьер-министра Квинсленда Кэмпбелла Ньюмана,
благодаря этому приложению бригады смогут просматривать снимки
пожаров, сделанные с воздуха, на своих мобильных устройствах в режиме
реального времени. Это позволит им реагировать более оперативно.
«Раньше при возникновении возгораний большой площади летчикинаблюдатели должны были передавать свои наблюдения по радио – в
результате терялось время, а сведения не обладали стопроцентной
точностью».
Отметим, что это не единственный проект по оптимизации работы
австралийских пожарных служб – так, весной 2014 года в Западной
Австралии была представлена система, позволяющая прогнозировать,
обнаруживать, моделировать угрозы возгораний, а также заблаговременно
оповещать пожарные службы о быстро движущихся и непредсказуемых
пожарах. Ранее в штате Виктория был обновлен специальный портал
VicEmergency и запущено приложение FireReady App. Эти сервисы
используются не только пожарными, но и гражданами (Пожарные бригады
Австралии
обеспечат
современными
технологиями
//
http://open.gov.ru/infopotok/5511281. – 2015. – 16.02).
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Власти Малайзии намерены разработать специальный портал,
который бы упростил открытие и ведение бизнеса. Согласно
утвержденному законопроекту, в начале следующего года для
предпринимателей станут доступны новые государственные услуги в
режиме онлайн.
Кроме того, будет упрощена и сама схема открытия своего дела, что
приведет к развитию экономики государства, поскольку больше людей будет
стремиться в бизнес, к тому же снизятся и стартовые затраты. Немаловажно и
то, что благодаря новому порталу государству будет проще собирать данные.
Единый веб-сайт для обработки всех запросов на получение госуслуг
для бизнеса будет запущен к 2016 году, до этого времени будут действовать
отдельные порталы для каждого вида предпринимательской деятельности
(Малайзия разработает интегрированный портал для бизнеса //
open.gov.ru/infopotok/5511279. – 2015. – 16.02).
Недостаток финансирования не позволил должным образом
сформировать позитивный имидж кампании по биометрической
регистрации населения в Киргизии, в результате чего за месяц с начала
массового сбора данных число не знающих о ней составляет сейчас 30 %.
Опрос проводился в два этапа с 20 октября по 1 ноября и с 20 ноября по
20 декабря. Всего было опрошено более девять тысяч кыргызстанцев.
Правозащитница Динара Ошурахунова пояснила, что в столице и
некоторых городах пиар-кампания чиновниками была провалена.
По словам Ошурахуновой, в столице большинство людей не владеют
полной информацией о кампании из-за того что многие не смотрят
общедоступные телеканалы. Помимо этого, организация проекта оказалась
на низком уровне. К этому прибавляется недоверие населения. «Люди не
могут понять до конца, как и кто будет обеспечивать безопасность данных. И
правительство было к этому не готово. Не готово также к реакции и
последствиям граждан в социальных сетях».
Всего с начала кампании была собрана информация о 2,3 миллиона
граждан республики. Однако «Таза Шайлоо» отмечает, что сбор
биометрических данных проходит методом принуждения с применением
административного ресурса.
Так, например, в госучреждениях сотрудников обязывают пройти
регистрацию, а в институтах студентам угрожают не допустить к сессии в
случае отказа от сдачи биометрических данных. Также принудительно
заставляют регистрироваться несовершеннолетних в школах, а в сфере
здравоохранения и пенсионного обеспечения не представляются услуги и не
выплачиваются пенсии без предоставления справки о прохождении
биометрической регистрации:
В отчете подчеркивается, что примеры принуждения к сдаче
биометрических данных Ассоциация относит к принципу исполнения
законодательства КР обязательной сдаче биометрических данных.
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«Кыргызская Республика смогла бы собрать биометрические данные без
принуждения, на добровольной основе в течение 3–5 лет. Однако, принимая
во внимание важность и срочность внедрения биометрики в стране,
приуроченной к выборам 2015 года, считаем целесообразным такой
«механизм решения задачи», – сообщается в отчете (Рябова В. Треть
населения Киргизии не знает о сборе биометрических данных –
исследование
//
d-russia.ru/tret-naseleniya-kirgizii-ne-znaet-o-sborebiometricheskix-dannyx-issledovanie.html. – 2015. – 16.02).
Вице-президент американской транснациональной компании Cisco
(специализируется на разработке сетевого оборудования) по работе в
России/СНГ Джонатан Спарроу:
Баку может стать региональным центром инноваций, в том числе в
области всеобъемлющего Интернета. Азербайджан уделяет большое
внимание инновационным технологиям и их внедрению для облегчения
жизни своих граждан. «Если Азербайджан сосредоточится на внедрении
современных технологий, то у страны есть большие шансы продолжить
бурное развитие не только благодаря природным ресурсам».
Барселона недавно получила награду Евросоюза как столица инноваций.
Надеюсь, что Баку также получит аналогичную награду в своем регионе.
Если иметь в виду, что целью города является предоставление гражданам
наиболее качественных условий для жизни, если ставить правильные, далеко
идущие цели, а не просто строить хорошую технологическую
инфраструктуру и создавать бизнес-модели, то это вполне достижимо. Cisco
в настоящее время работает с ASAN xidmət. Кроме того, компания
поддерживает проект первых в истории Европейских игр, которые пройдут в
июне 2015 года в Баку.
Нас впечатляет и то, что в ASAN xidmət функционирует активно
развивающийся Центр инноваций. Концепция «умного» и безопасного
города предоставляет платформу для создания новых бизнес-моделей,
технологий, приложений, и потенциал в этой сфере может быть не меньшим,
чем в области глобального рынка мобильных приложений. При этом
продукты, которые могут сегодня создаваться в Баку, через определенное
время могут выйти на рынки Индии, США, стран Европы. Экспорт подобных
технологий за рубеж происходит довольно легко, и он быстро
масштабируется» (Салаева А. Баку может стать региональным центром
инноваций
–
Вице-президент
Cisco
//
www.1news.az/economy/tech/20150216053643970.html. – 2015. – 16.02).
Новое государственное учреждение Сингапура займется работой с
жалобами,
поступающими
от
граждан
на
предоставленные
государственные услуги.
Недавно организованное Агентство муниципальных услуг должно, по
плану премьер-министра Сингапура г-на Ли Сянь Луна (Lee Hsien Loong),
«послужить связующим звеном» в решении проблем, находящихся на
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границе ответственности двух и более ведомств, а также «сфокусироваться
исключительно на качестве и способах предоставления государственных
услуг».
Первым предложением, поступившим от агентства, стало создание
нового мобильного приложения, которое бы позволяло гражданам оставлять
свои жалобы на некачественное предоставление госуслуг или различные
городские проблемы. Благодаря OneService app местным жителям не нужно
обращаться в ведомство лично, все вопросы будут решаться автоматически –
достаточно только описать возникшую ситуацию.
Удобство приложения заключается в отсутствии необходимости знать, в
какое учреждение нужно жаловаться, например, на мусор на улице или
перегоревший фонарь.
Отметим, что запуск приложения состоялся 21 января 2015 года. Оно
доступно для владельцев устройств на базе iOS и Android (Правительство
Сингапура открыло специальное госучреждение по решению проблем
населения // open.gov.ru/infopotok/5511272. – 2015. – 13.02).
Facebook запустил в бета-режиме социальную сеть для
безопасников: ThreatExchange. Предполагается, что, обладающая
гибкостью настроек видимости постов, новая сеть позволит более
эффективно обмениваться информацией об угрозах без риска ее
преждевременного раскрытия, а значит и эксплуатации уязвимостей.
Сам вебсайт выглядит скорее как заглушка и попытка застолбить
место в свете недавнего обращения Барака Обамы к американской нации, в
ходе которого Обама в очередной раз говорил о серьезности угрозы и
анонсировал финансирование и создание федерального агентства по борьбе
с кибератаками. В момент написания топика на сайте ThreatExchange
доступны несколько абзацев текста и форма регистрации, где вас просят
ввести имя, должность, рабочий адрес почты и выбрать свою роль –
потребителя информации, провайдера или и то и другое. После заполнения
формы, вам демонстрируют еще раз информацию, которую вы отправили и
обещают с вами вскоре связаться.
В текстах упоминаются ранние партнеры социалки: Bitly, Dropbox,
Facebook, Pinterest, Tumblr,Twitter и Yahoo.
Также есть отсылка к фреймворку для управления данными об угрозах и
инцидентахThreatData (англ.) Фреймворк состоит из трех подсистем – это
фиды, хранилище данных и система рекции на угрозы, работающая в режиме
реального времени и выполняющая блокировку ссылок, полученных из
фидов, автоматическую обработку вредоносных файлов и передачу
информации в системы информационной безопасности компании –
пользователя сети (Facebook запустил соцсеть для экспертов по
кибербезопасности
//
itstrateg.net/news/facebook-zapustil-socset-dlyaekspertov-po-kiberbezopasnosti-5365. – 2015. – 13.02).
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Управление
перспективных
исследовательских
проектов
министерства обороны США (Defence Advanced Research Project Agency,
DARPA) разрабатывает поисковую машину, которая осветит «тѐмную
сторону» Интернета и поможет органам правопорядка отслеживать
противозаконную активность.
Проект, получивший название Memex, уже несколько лет
разрабатывается 17-ю различными командами по заказу DARPA. В отличие
от поисковиков Google и Bing, которые ищут среди ресурсов, пользующихся
популярностью, и поэтому охватывают порядка 5 % Интернета, Memex
должен уметь находить данные, которые их владельцы, напротив, тщательно
скрывают.
Для этого Memex будет исследовать не только содержание сайтов, не
пользующихся популярностью, но и прочесывать тысячи ресурсов,
расположенных в зоне так называемого темного Интернета (Dark Web).
Примером ресурса Dark Web может служить подпольный онлайн-магазин
наркотиков и оружия Silk Road, долгое время функционировавший в
анонимной сети Tor.
Сайты Dark Web доступны лишь при помощи браузера Tor, и попасть на
них можно, только если знать точный адрес ресурса. И хотя на некоторых
открытых сайтах существуют частичные списки тайных адресов, а также
имеется специальный поисковик Grams, ищущий сайты, связанные с
криминалом, большинство незаконных Tor-ресурсов остаются вне зоны
видимости.
Одна из задач проекта Memex, говорят его разработчики – выяснить,
какой объем трафика в Tor-сетях генерируется противозаконными сайтами.
Предполагается, что в «луковой сети» (ресурсы Dark Web находятся в
официально не существующей зоне .onion, отсюда и название – ред.) может
быть расположено 30–40 тысяч ресурсов с противоправным контентом (там
можно, например, заказать преступление – вплоть до убийства, – ред.). И они
не индексируются обычными поисковиками.
Memex, во-первых, должен сделать содержимое Tor-ресурсов
доступным для обнаружения, а во-вторых, обнаружить связи между ними и
теми, кто этими ресурсами пользуется. Разработанные для Memex алгоритмы
могут впоследствии применяться в различных областях, помогая
правоохранительным организациям, военным и частным компаниям. По
словам разработчиков, сейчас с проектом Memex сотрудничают четыре
партнера, которые участвуют в тестировании и внедрении прототипов. Так,
наработки поисковика уже используются для обнаружения сайтов,
подозреваемых в причастности к торговле людьми. Эти же механизмы могут
быть использованы для фиксирования вспышек заболеваний Эбола или для
любого объекта исследований, порождающего поток онлайн-контента,
который нельзя заметить, если искать точечно, не анализируя неочевидные
связи между сетевой активностью и иными событиями.
Как пояснил менеджер проекта доктор Крис Уайт (Chris White), Memex
отслеживает характер работы IP-адресов, активность телефонных номеров,
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адреса, указанные в рекламных объявлениях, геоданные устройств, с которых
объявления отправлялись, и т.д.
Уайт не назвал точной стоимости Memex, но сказал, что она
сопоставима с бюджетами на другие проекты, связанные с обработкой и
анализом данных – порядка 10–20 миллионов долларов (Минобороны США
делает поисковик для Dark Web // d-russia.ru/minoborony-ssha-delaetpoiskovik-dlya-dark-web.html. – 2015. – 12.02).
В Азербайджане на 31 января 2015 года зафиксировано 3 млн
935,775 тыс. посещений портала «Электронное правительство». «Общее
число пользователей составило 1 млн 203,760 тыс., которые воспользовались
7 млн 244,687 тыс. e-услуг», – говорится в ежемесячном бюллетене
Информационно-вычислительного центра (ИВЦ) Министерства связи и
высоких технологий Азербайджана. Статистические данные о посещаемости
портала приведены с декабря 2012 года. В общей сложности пользователи
сделали 15 млн 843,050 тыс. переходов на разные страницы. Каждый
пользователь тратил на посещение портала в среднем 6 минут 32 секунды.
30,7 % составили новые, 69,3 % – повторно обратившиеся пользователи.
«При этом в январе 2015 года зафиксировано 321 тыс. заходов на портал,
общее число пользователей составило 98,640 тыс., они совершили 1 млн
285,899 тыс. переходов на разные страницы и обратились к 532,785 тыс.
услуг. Каждый пользователь тратил на посещение портала в среднем 5 минут
57 секунд. При этом 20,5 % пользователей были новыми», – отмечается в
бюллетене. На конец января 2015 года 178,387 тыс. пользователей получили
упрощенный код-пароль доступа к порталу.
Из общего числа утвержденных e-услуг на портале «Электронное
правительство» доступны 406. 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 электронноцифровых подписей (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 (Салаева А.
В Азербайджане зафиксировано около 4 млн посещений портала
«Электронное
правительство»
//
www.1news.az/economy/tech/20150212012532749.html. – 2015. – 12.02).
В 2014 году АО «Национальные информационные технологии»
Казахстана перевело все разрешительные документы для бизнеса,
подлежащие автоматизации, в электронный формат. Таким образом,
выполнено
поручение
Главы
государства
по
упрощению
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разрешительной системы и снижению административной нагрузки на
бизнес.
На сегодняшний день в Казахстане представителям бизнеса выдается
более 700 разрешительных документов. За время работы системы «Елицензирование» автоматизированы все лицензии, разрешительные
документы и уведомления, подлежащие автоматизации.
По итогам 2014 года самой популярной услугой портала электронного
лицензирования
стала
«Выдача
сертификата
без
присвоения
квалификационной категории», за весь год в электронном виде ее получили
51 435 раз. Разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств выдавались 34 631 раз. На третьем месте по
популярности – выдача сертификата специалиста с присвоением
квалификационной категории – 24 918 ед. В числе услуг, которые были
получены в прошлом году десятки тысяч раз регистрация паспортов опасных
отходов (16171), а также разрешение, связанное с привлечением иностранной
рабочей силы (11975).
Директор по развитию АРМ государственных органов АО
«Национальные информационные технологии» Баглан Бекбауов:
автоматизация разрешительной системы исключает прямое общение граждан
с сотрудниками, отвечающими за выдачу разрешений. Заявления
рассматриваются в строгой очередности. Это способствует искоренению
коррупции в этой сфере. Проведенные нами работы, позволили почти на
50 % сократить количество требуемых документов. Раньше чтобы получить
сертификат специалиста с присвоением категории требовалось около 10
видов документов. Сейчас на портале Е-лицензирования достаточно
заполнить электронный запрос и форму сведений.
Информационная система «Е-лицензирование» создана в 2008 году с
целью автоматизации процессов лицензирования, разрешительных
документов и обеспечения эффективного взаимодействия между
государственными органами – лицензиарами и бизнес-сообществом
Казахстана. С момента запуска системой выдано более 370 тыс.
разрешений,уведомлений и более 120 тыс.лицензий. Система была названа
лучшим проектом в категории «E-Business» на международном конкурсе
WSIS Project Prizes 2013 (Все разрешения для бизнеса теперь в е-формате
// egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/portalsNews/news/e_
format&lang=ru. – 2015. – 11.02).
В Грузии начала работать онлайн-система для выдачи электронных
виз. Граждане, желающие посетить страну, смогут оформить
соответствующие документы в Интернете, сообщает МИД Грузии.
Система выдачи электронных виз начала действовать 10 февраля. С ее
помощью туристы и деловые люди, въезжающие из-за границы, смогут
получать визу без обращения в консульства Грузии.
Получить электронную визу в Грузию можно будет в любой точке мира.
Подобный сервис уже успешно действует в Турции, Азербайджане,
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Австралии, Вьетнаме, Сингапуре, Армении, Бахрейне и других странах,
передает со ссылкой на правительство Грузии Trend.
Для получения визы нужно пройти регистрацию на сайте
www.evisa.gov.ge и произвести оплату онлайн. Аппликант получает по
электронной почте уведомление с информацией по его запросу и правила
посещения страны (Правительство Грузии запустило систему выдачи
электронных виз // www.kavkaz-uzel.ru/articles/257092. – 2015. – 11.02).
Новый закон, принятый во Франции, обязывает провайдеров без
суда блокировать сайты в течение 24 часов после первого требования
французского правительства или полиции, которые найдут на них
детское порно или намеки на терроризм.
Блокироваться будет непосредственно контент, доступ к сайтам
сохранится, но вместо изначальной информации будут размещаться
заглушки с описанием причин блокировки.
Закон прорабатывался как минимум с лета 2014, но трагические события
в Charlie Hebdo, похоже, послужили катализатором для скорейшей доработки
закона.
Для помощи в разработке закона министр МВД Франции Бернар Казнѐв
(Bernard Cazeneuve) обращался к руководителям Twitter, Microsoft, Google и
Facebook – однако те своевременного ответа ведомству не предоставили
(Франция ввела досудебную блокировку сайтов за детскую порнографию и
экстремизм // https://roem.ru/10-02-2015/183889/bez-suda-i-sledstviya. – 2015.
– 10.02).
Министр налогов Фазиль Мамедов в рамках проходящего в Баку IV
Налогового форума на тему «Азербайджанская налоговая система:
реалии и перспективы»:
Повышая эффективность налоговой системы, Азербайджан добьется
больших успехов в развитии частного сектора и диверсификации экономики.
На пленарном заседании форума принимают участие представители
Администрации президента, Милли Меджлиса, Кабмина, других
госструктур, Евросоюза, Всемирного банка, Международной финансовой
корпорации, представители налоговых администраций России, Турции,
Литвы и Казахстана, СМИ, а также предприниматели. Это законодательство
служит не только фискальным целям, но и прогрессу экономики,
стимулированию развития различных сфер деятельности, привлечению
инвестиций и новых технологий, поддержке социальных сфер.
Из 481 электронной услуги госорганов (320 из них интегрированы в
портал «электронного правительства») 59 приходится на налоговые услуги
(…) (В Баку проходит IV налоговый форум на тему «Налоговая система
Азербайджана: реалии и перспективы» // trans-port.com.ua/59038-v-bakuprohodit-iv-nalogoviy-forum-na-temu-nalogovaya-sistema-azerbaydzhana-realiii-perspektivi.html. – 2015. – 10.02).
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Белый дом США выбрал нового федерального директора по
информационным технологиям, президент США Барак Обама (Barack
Obama) назначил на эту должность Тони Скотта (Tony Scott), старшего
вице-президента и директора по информационным технологиям в
компании VMware.
Скотт будет отвечать за исполнение ИТ-бюджета США,
запланированный объем которого на 2016 финансовый год составляет
$86,4 млрд (на 2,7 % больше в сравнении с текущим финансовым годом).
Эти средства включают $30,7 млрд на ИТ-проекты Министерства
обороны, $11,4 млрд на информатизацию здравоохранения и социального
обеспечения, $6,2 млрд на проекты в сфере внутренней безопасности, $4,5
млрд – на информатизацию Министерства финансов и $4,4 млрд – на ИТсистемы Министерства по делам ветеранов США.
Одна из приоритетных задач властей США на 2016 финансовый год в
области ИТ – создание команд технических специалистов в каждом из 25
крупнейших федеральных ведомств. Команды эти, согласно проекту
бюджета, будут заниматься «внедрением инновационных технологий и
технологических методов», которые позволят повысить качество
обслуживания населения. Потратить на это планируется $105 млн.
Карьера Тони Скотта в ИТ началась более 35 лет назад. До прихода в
VMware в августе 2013 г. он работал в корпорации Microsoft, на аналогичной
должности (директор по информационным технологиям). До Microsoft Скотт
занимал эту же должность в Walt Disney Company. Он помог этой компании в
масштабном обновлении систем SAP, а также в передаче части ИТ-функций
на аутсорсинг. Скотт также работал в должности ИТ-директора в General
Motors.
Тони Скотт имеет степень бакалавра по специальности «Управление
информационными системами», которую получил в Университете СанФранциско. Кроме того, он окончил Университет Санта-Клары по
специальности «Интеллектуальная собственность и международное право».
Бывший федеральный директор США по ИТ Стивен Ван Рокель (Steven
VanRoekel) покинул должность в сентябре 2014 г. С тех пор его обязанности
временно выполняла его заместитель Лиза Шлоссер (Lisa Schlosser). Ван
Рокель был назначен на должность CIO в 2011 г. До Ван Рокеля эту позицию
занимал Вивек Кундра (Vivek Kundra) (В США назначен федеральный ИТдиректор // ubr.ua/ukraine-and-world/world/v-ssha-naznachen-federalnyi-itdirektor-326787. – 2015. – 07.02).
Власти Австралии объявили о намерении инвестировать 21,8
миллионов долларов США в проект электронизации школьных тестов.
Для того чтобы школы могли проводить тесты не в бумажном, а
электронном виде, будет разработана специальная интернет-платформа. К
системе будут подключены все австралийские школы.
По мнению министра образования Австралии Кристофера Пайна,
переход к тестированию в электронном виде позволит получать более точные
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сведения об успеваемости каждого учащегося и общей картине по всей
стране. Также система позволит родителям быть в курсе оценок своих детей.
Кроме того, данное нововведение сделает экзамены доступнее для учащихся
с ограниченными возможностями (Австралийские школы переведут
тестирование
в
электронный
вид
к
2016
году
//
open.gov.ru/infopotok/5511264. – 2015. – 06.02).
Президент Узбекистана подписал указ «О создании Министерства
по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики
Узбекистан»;
министерство
является
правопреемником
Государственного
комитета
связи,
информатизации
и
телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан по всем его
обязательствам и договорам, включая международные.
Министерство создано «в целях дальнейшего совершенствования
системы государственного управления, ускоренного внедрения современных
информационных технологий и коммуникаций, системы «электронное
правительство», информационных систем в отраслях и сферах экономики
страны, модернизации телекоммуникационной инфраструктуры и сетей
передачи данных».
Кабинету министров РУ поручено в двухнедельный срок внести в
установленном порядке на утверждение проект постановления Президента
Республики Узбекистан об организации деятельности Министерства по
развитию информационных технологий и коммуникаций Республики
Узбекистан.
Государственный
комитет
связи,
информатизации
и
телекоммуникационных технологий был образован указом Президента
16 октября 2012 года вместо Узбекского агентства связи и информатизации.
УзАСИ, в свою очередь, было создано в 2002 году вместо Узбекского
агентства почты и телекоммуникаций, а оно – в 1997 году на базе
Министерства связи, образованного в 1992 году.
Основные задачи и направления деятельности Министерства по
развитию информационных технологий и коммуникаций Республики
Узбекистан:
- обеспечение реализации единой государственной политики в области
информационных технологий и коммуникаций, внедрения «электронного
правительства», разработку и осуществление комплексных программ по
внедрению и развитию национальной информационно-коммуникационной
системы, исходя из мирового уровня развития информационных технологий,
защиты и использования информации;
- дальнейшее развитие и модернизация телекоммуникационной
инфраструктуры, в том числе расширение широкополосного доступа к сети
Интернет, обеспечение полного перехода на цифровые системы телефонной
связи, телевидения и радиовещания, осуществление функций по
государственному
регулированию,
лицензированию
и
контролю
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деятельности в сфере связи и телекоммуникаций, а также использования
радиочастотного спектра;
- обеспечение реализации государственных программ по внедрению
«электронного
правительства»,
межведомственной
координации,
мониторинга, оценки и контроля за деятельностью министерств, ведомств,
компаний и ассоциаций, органов государственной власти на местах по
информатизации и совершенствованию интерактивных государственных
услуг, а также создание единой системы формирования, хранения и
использования государственных информационных ресурсов и баз данных,
создание и управление межведомственными информационными системами;
- обеспечение дальнейшего формирования национального сегмента сети
Интернет, создания необходимых технических и благоприятных условий для
развития
современных
отечественных
веб-ресурсов
различной
направленности, в том числе сетевых ресурсов для удовлетворения
информационных и интеллектуальных потребностей населения, особенно
молодого поколения;
- обеспечение координации и оказание содействия развитию
отечественного производства и внутреннего рынка конкурентоспособных
программных продуктов и услуг, внедрению современных программных
продуктов, информационных систем и информационных ресурсов в отраслях
реального сектора экономики и у потребителей;
- реализация мер по обеспечению информационной безопасности и
внедрению современных технологий защиты коммуникационных сетей,
программных продуктов, информационных систем и ресурсов, дальнейшее
развитие технической инфраструктуры по защите информационных
ресурсов;
- организация научных исследований и разработок, подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров в области современных
средств коммуникаций, разработки и внедрения программных продуктов,
информационных систем и баз данных, обеспечения информационной
безопасности и других сферах информационно-коммуникационных
технологий;
- осуществление международного сотрудничества в сфере связи,
информационных технологий и коммуникаций, привлечения иностранных
инвестиций для реализации приоритетных проектов, эффективного
использования радиочастотного спектра и по другим направлениям,
входящим в сферу деятельности министерства (Рябова В. В Узбекистане
создано Министерство по развитию IT и коммуникаций // d-russia.ru/vuzbekistane-sozdano-ministerstvo-po-razvitiyu-it-i-kommunikacij.html. – 2015. –
06.02).
Приказом министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 21 января 2015 года № 37 утвержден перечень
национальных
электронных
информационных
ресурсов
и
национальных информационных систем.
Зарубіжний досвід

65

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

1 ‒ 28 лютого 2015 року

20-28 лютого 2015
Перечень включает 28 пунктов. В него вошли государственные базы
данных по физическим и юридическим лицам («Адресный регистр»,
«Физические лица», «Юридические лица», «Регистр недвижимости», «елицензирование»), веб-портал «электронное правительство», единая система
электронного
документооборота
государственных
органов
РК,
автоматизированная
информационная
система
«Электронные
государственные закупки», «Портал государственного языка» Казахстана,
система электронного обучения «e-learning», система электронных архивов
госорганов, АИС «Электронные государственные закупки» и др.
Приказ вводится в действие со дня подписания. Контроль за его
исполнением возлагается на вице-министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан Аскара Жумагалиева.
В октябре 2014 в РК впервые прошел Глобальный форум электронного
правительства (Global e-Government Forum), на котором Жумгалиев заявил,
что Казахстан готов стать центром компетенции по развитию «электронного
правительства для стран Центральной Азии, а также создавать совместные
исследовательские центры с другими странами региона в сфере ИКТ
(Рябова В. Перечень национальных электронных информационных
ресурсов и систем утвержден в Казахстане // d-russia.ru/perechennacionalnyx-elektronnyx-informacionnyx-resursov-i-sistem-utverzhden-vkazaxstane.html. – 2015. – 05.02).
Запущено первое мобильное приложение от малазийского
метеобюро. У приложения myCuaca интуитивно понятный интерфейс,
оно самостоятельно определяет местонахождение пользователя и
показывает как погоду за окном, так и прогноз на ближайшую неделю.
Кроме того, в приложении есть карта, которая показывает погоду по
всем городам Малайзии.
Также приложение присылает оповещения о неблагоприятных
метеоусловиях или катаклизмах. В настоящее время оно доступно для
владельцев устройств на базе iOS и Android, при этом каждый желающий
может настроить его под свои предпочтения, а также обратиться напрямую к
разработчикам с предложениями по оптимизации.
В ближайшее время myCuaca ждет ряд дополнений – текст заменят на
инфографику,
а
предупреждения
о
чрезвычайных
ситуациях
персонализируют в зависимости от местонахождения пользователя
(Метеобюро Малайзии запустило собственное мобильное приложение //
http://open.gov.ru/infopotok/5511261. – 2015. – 04.02).
В число услуг портала электронного правительства Казахстана
вошли новые уведомления, как необходимость прохождения техосмотра,
штрафы за нарушение ПДД, включение граждан в Реестр должников и
запрет выезда из РК.
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Уведомления будут приходить в «Личный кабинет» портала
электронного правительства, а также на электронный адрес и номер
мобильного телефона, указанные в «Персональном досье».
Председатель правления АО «Национальные информационные
технологии» Руслан Енсебаев: будет досадно, если в турагентстве вам
откажут в оформлении путевки, потому что у вас есть неоплаченные
штрафы, о которых вы могли забыть. Или хуже того – вы узнаете о ваших
«долгах государству» прямо на границе. Механизм уведомлений через
портал электронного правительства поможет гражданам избежать
неожиданностей с запретом выезда за границу из-за неоплаченных штрафов,
налогов и т.д.
Недавно на egov.kz был запущен обновленный «Личный кабинет». В
кабинете пользователю доступна вся информация в государственных базах
данных: от имени и номера удостоверения личности до адреса прописки и
семейного положения. Также в кабинете есть информация о владении
недвижимостью, социальном статусе и о полученных лицензиях.
Стоит отметить, что в настоящее время пользователям портала доступно
11 видов уведомлений. Среди которых изменения адресных данных,
необходимость замены удостоверяющих документов, водительских прав,
изменения очереди в дошкольные учреждения и другие (О запрете выезда за
границу и штрафах за нарушение ПДД будет уведомлять портал egov //
egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/portalsNews/news/viezd_s
htrafi&lang=ru. – 2015. – 03.02).
Для получения государственных услуг жители австралийского
штата Новый Южный Уэльс могут воспользоваться сервисом,
действующим по принципу «одного окна».
Отметим, что ранее местные власти предоставляли государственные
услуги разрозненно – существовало порядка 400 центров, свыше 800
различных сайтов и более 8000 телефонных номеров – все это находилось
под юрисдикцией разных госучреждений, каждое из которых пользовалось
собственной системой.
При учете того, что за год эти учреждения совершали свыше 40
миллионов операций по предоставлению услуг, власти штата осознавали
необходимость создания единой системы унифицированных центров
предоставления госуслуг, отличиями которой стали:
• новый веб-сайт, позволяющий гражданам отправлять «умные» формы
запросов, не требующие распечатки и позволяющие получить некоторые
госуслуги полностью через интернет;
• контакт-сервис, работающий в режиме 24/7: среднее ожидание ответа
от оператора составляет 30 секунд;
• 18 «физических» центров, предоставляющих госуслуги в режиме
«одного окна».
В настоящее время граждане могут получить порядка 850 различных
услуг, включая выдачу водительских прав, регистрацию транспортных
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средств, получение лицензии на рыбалку, выдачу свидетельств о рождении,
коммунальные платежи, оплату штрафов, получение социальных карт
(Новый Южный Уэльс: единая система предоставления госуслуг //
open.gov.ru/infopotok/5511258. – 2015. – 02.02).
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