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Анонс
16 квітня 2015 р. (Київ)
iForum 2015 – Украинский форум интернет-деятелей.
В 2015 году конференция посвящена бизнесу в Сети в условиях войны и
кризиса.
К уже традиционным четырем потокам – Бизнес/Стартапы, Реклама,
Технологии и E-сommerce – присоединится поток «Айтишники спасают мир:
волонтерские проекты».
«Горячими» в этом году на iForum будут темы выхода из кризиса –
механизмы продвижения и развития в условиях жесткой экономии
бюджетов. Среди трендовых докладов – всеобщая «мобилизация»: переход
на мобильные платформы и использование 3G в разных сферах. Будут также
актуальные сейчас темы цифрового суверенитета и информационной войны.
Отдельно на конференции запланирована Hi-Tech Zone с самыми
современными ІТ-разработками, которые используются сегодня на злобу дня
(например, 3D-принтеры, которые печатают протезы).
Среди участников – владельцы бизнесов, топ-менеджеры больших
компаний, начинающие стартаперы и просто пользователи. Те, кто создавал
Уанет, и те, кто развивает его сегодня (IT-конференция iForum-2015
пройдет 16 апреля // http://economics.lb.ua/business/2015/03/04/297546_
itkonferentsiya_iforum2015_proydet.html. – 2015. – 04.03).
18 травня 2015 р. (Одеса)
Міжнародна науково-практична заочна конференція «Теоретичні та
організаційно-методичні засади надання електронних послуг в системі еурядування».
Одеський національний політехнічний університет, Інститут проблем
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса),
Навчально-науковий комплекс «Інноватика в сучасній економічній освіті та
науці», Центр технологій електронного урядування ОНПУ, Асоціація малих
міст України (м. Українка), Одеське регіональне відділення ГО «Асоціація
міст України», Університет прикладних наук (Німеччина), Технічний
університету «Люблінська політехніка» (Польща) запрошують прийняти
участь у Міжнародній науково-практичній заочній конференції «Теоретичні
та організаційно-методичні засади надання електронних послуг в системі еурядування».
Місце проведення: Одеса, Одеський національний політехнічний
університет.
Мета конференції: обговорення наукових, практичних та методичних
питань формування системи надання електронних послуг в контексті
запровадження е-урядування.
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До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ,
докторанти, аспіранти, магістранти, працівники органів державного
управління і місцевого самоврядування, підприємств, представники
громадських організацій та фахівці, які мають практичні напрацювання та
досвід за тематикою конференції.
Напрями конференції:
1. Політичні та соціально-економічні наслідки впровадження еурядування, е-послуг.
2. Інформаційна складова е-урядування.
3. Кадрове забезпечення е-урядування, е-послуг.
4. Підходи і проблеми здійснення державної облікової діяльності в
електронній формі.
5. Електронне урядування як управлінська інновація.
6. Адміністративна реформа і електронне урядування.
7. Науково-практичні розробки та дослідження в сфері е-урядування.
8. Архітектурно-системний підхід в програмах і проектах е-урядування.
9. Регуляторна діяльність у сфері надання електронних послуг.
10. Стандарти надання електронних послуг.
11. Регламентація адміністративних процесів надання послуг в
електронній формі.
12. Побудова автоматизованої системи міжвідомчої інформаційної
взаємодії е-урядування.
13. Технології та забезпечення захисту системи надання електронних
послуг.
14. Формування освітніх програм у сфері е-урядування.
15. Адміністрування процесами запровадження е-урядування, е-послуг.
16. Приклади запровадження елементів е-урядування у вітчизняній та
зарубіжній практиці.
Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі
«Економіка:
реалії
часу»
http://economics.opu.ua
(http://www.pu.if.ua/uk/naukovi-konferentsii/2688-mizhnarodna-naukovopraktychna-zaochna-konferentsiia-teoretychni-ta-orhanizatsiino-metodychnizasady-nadannia-elektronnykh-posluh-v-systemi-e-uriaduvannia).
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.
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Мета заходу: на політичному, експертному та науковому рівні
обговорити стан, проблеми та перспективи розвитку інформаційного
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) медіа 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
(http://www.academy.gov.ua/pages/osn/1/files/374dc1c2-96d4-4dd0-a03736fd282c9278.pdf).
20–23 травня 2015 р. (Львів, Славське)
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Четверта
міжнародна
наукова
конференція
«Інформація.
Комунікація. Суспільство (ICS-2015)».
Конференція відбудеться в Національному університеті «Львівська
політехніка» (Україна, Львів) та смт. Славське Сколівського району
Львівської області (Карпати).
Напрями роботи конференції:
- документознавство та інформаційна діяльність у системі сучасних
наукових досліджень;
- інформаційні та комунікаційні технології в internet та world wide web;
- соціальні комунікації;
- технології інформаційного менеджменту та інтелектуального
опрацювання даних;
- безпека інформаційного простору держави;
- електронна демократія та електронне урядування;
- лінгвістичні технології інформаційної діяльності;
- психологічна та педагогічна компоненти документно-інформаційної
діяльності;
- бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах розвитку
інформаційного суспільства (http://lp.edu.ua/node/7557).
26–28 травня 2015 р. (Київ)
ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека
інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах».
У рамках конференції планується провести обговорення широкого
спектра ключових проблем, які визначають правові, наукові, технічні і
економічні аспекти забезпечення захисту інформації, а саме:
- законодавчі та нормативні питання у сфері криптографічного і
технічного захисту інформації. Гармонізація нормативної бази України з
вимогами Євросоюзу та міжнародних стандартів;
- шляхи удосконалення системи ліцензування господарської діяльності в
галузі криптографічного і технічного захисту інформації;
- заходи з імплементації положень Регламенту (ЄС) № 910/2014
Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року щодо електронної
ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних транзакцій на
внутрішньому ринку (eIDAS), модернізація інфраструктури відкритих ключів
електронного цифрового підпису;
- прийняття нових національних криптографічних алгоритмів як
національних стандартів; формування та обговорення заходів («дорожньої
карти») щодо їх застосування;
- обговорення питань міжнародної реєстрації нових національних
криптографічних алгоритмів;
- створення системи акредитованих лабораторій для проведення
сертифікаційних випробувань засобів захисту інформації; удосконалення
системи підтвердження відповідності;
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- формування державної політики у сфері кібербезпеки: стратегія
забезпечення кібербезпеки України та законопроект про кібербезпеку
України;
- принципи науково-обґрунтованої системи підготовки кадрів у сфері
захисту інформації;
- питання забезпечення інформаційної безпеки в електронному
урядуванні, електронному документообігу та шляхи їх розв’язання.
На пленарному засіданні передбачається розглянути питання про
основні досягнення і проблеми в сфері інформаційної безпеки та заслухати
виступи керівників Держспецзв’язку, представників міністерств та відомств
України, а також провідних вітчизняних і закордонних підприємств.
Мета конференції – в найкращих традиціях щорічного міжнародного
форуму створити сприятливі умови для обговорення принципів і вироблення
рекомендацій із забезпечення безпеки і довіри при побудові і використанні
інформаційно-телекомунікаційних
систем,
сприяти
розширенню
міжнародного співробітництва у сфері забезпечення інформаційної безпеки,
обміну досвідом вчених, спеціалістів, підприємців і представників державних
органів влади (http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=
126926&cat_id=119123).
6–7 июня 2015 г. (Пекин)
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)
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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).

Анонc
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Офіційна інформація
Міністр юстиції Павло Петренко:
«Мін’юст сьогодні став першим міністерством, яке запроваджує онлайн
сервіси із отримання послуг нашими підприємцями через Інтернет, без черг і
хабарів, в режимі онлайн».
Віднині українці зможуть зареєструвати компанію, отримати і
роздрукувати електронні виписки, витяги або довідки прямо на сайті
(new.minjust.gov.ua), не виходячи з дому.
«Ми даємо можливість створити запит на отримання документа за
максимально розширеною кількістю критеріїв пошуку. Шукати можна за
назвою компанії, за її засновниками, за директорами. Так само в режимі
онлайн громадянин може отримати історичну довідку за всіма
реєстраційними діями, які відбувалися в компанії з моменту її створення».
Для отримання довідки не потрібно жодних електронних цифрових
підписів чи інших ідентифікаторів. Достатньо лише сплатити послугу
власною банківською карткою.
«Вартість отримання документа становитиме 45,68 грн. Ще 3 гривні у
вигляді комісії сплачується Ощадбанку. Загальна сума за проведення операції
– 48,68 грн. Це 75 % від вартості паперового аналогу».
Кожному документу присвоюється унікальний ідентифікаційний код.
Банкір чи представник іншої установи зможе легко перевірити його
достовірність, ввівши присвоєний номер на сайті.
«Громадянину не потрібно повторно отримувати документ і повторно
платити кошти. Сформовані виписка, витяг чи довідка протягом року
зберігатимуться в нашому архіві».
Раніше на отримання необхідних паперів підприємці витрачали від
кількох годин до кількох днів, вистоювали в безкінечних чергах або мали
платити за «пришвидшення» цієї процедури.
«Віднині відповідною послугою може скористатися кожен українець,
витративши лише кілька хвилин і не відвідуючи державних органів. Я
закликаю всіх українців користуватися цими послугами. Це найкращий
запобіжник від корупції, адже немає контакту громадянина з службовцем»
(Зареєструвати бізнес та отримати довідку про підприємство відсьогодні
можна,
не
виходячи
з
дому,
–
Павло
Петренко
//
http://new.minjust.gov.ua/ua/news/12. – 2015. – 08.04).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Тепер кожен громадянин України може отримати будь-яку
інформацію про всі суб’єкти підприємницької діяльності, які
зареєстровані в Україні. Не стояти в черзі, не платити хабарі, не чекати
три тижні – а просто вдома на комп’ютері заповнити заявку, провести
платіж і роздрукувати довідку.
Офіційна інформація
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Це фактично нові підходи в країні, де за простою електронною системою
отримують довідку – яка не має печатки, але є таким самим юридично
значимим документом, як і з десятками підписів і десятками печаток.
Арсеній Яценюк наголосив на необхідності переведення роботи всіх
органів виконавчої влади на систему електронного урядування, «спрощення
надання послуг, відкриття реєстрів» (Тепер кожен громадянин може
онлайн отримати всю інформацію про всі суб'єкти підприємницької
діяльності, - Арсеній Яценюк про електронні сервіси Мін`юсту і
відкритий ЄДРПО // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248080544&cat_id=244274130. – 2015. – 08.04).
Конференція «Перспективи е-парламенту. Сучасні рішення для
комунікації депутатів та виборців. Погляд молоді» відбулася 2 квітня
2015 року в приміщенні комітетів Верховної Ради України. Її учасниками
стали експерти та представники громадських організації, учасники Програми
стажування у Верховній Раді України 2014–2015 рр., випускники Програми,
працівники Міністерства освіти і науки України, усього – понад 60 осіб.
Захід був організований ГО «Ліга інтернів» за підтримки Програми
USAID «РАДА» та Фонду Східна Європа. Напрацювання учасників
конференції будуть передані експертам Програми «РАДА» для їх
подальшого використання в роботі напрямку електронного врядування.
Конференція складалася з двох частин – теоретичної та практичної.
Теоретична частина заходу була присвячена виступам експертів у галузі
електронного врядування.
Ігор Парасюк, менеджер проектів Програми USAID «РАДА», ознайомив
присутніх із роботою Програми «РАДА», зокрема завданнями в напрямку
електронного врядування – е-парламенту.
Виступ виконавчого директора «Подільської Агенції регіонального
розвитку», співголови робочої групи при Віце-прем’єрі, головного експерта
групи е-врядування Реанімаційного пакету реформ Олега Левченка було
зосереджено навколо поняття електронного врядування та практичних
прикладів його реалізації в Україні.
Юрій Хорунжий, керівник прес-служби Громадянської мережі ОПОРА,
презентував роботу порталу http://rada.oporaua.org, акцентувавши на тому,
яку інформацію про діяльність народного обранця ми можемо сьогодні
отримати з офіційного сайту Парламенту.
Міжнародним досвідом комунікації парламентаря з виборцями,
відкритості парламенту, використанні онлайн-інструментів в інформуванні
про свою роботу громадян поділилася експерт з е-врядування Швейцарської
агенції розвитку та співробітництва Йорданка Томкова.
Друга частина конференції була присвячена роботі в групах. Учасники
заходу були об’єднані в чотири групи, модераторами яких стали інтерни ВРУ
Віра Порєва, Володимир Айвазовський, Вікторія Гатрич та Юлія Телешова
(Перспективи е-парламенту. сучасні рішення для комунікації депутатів
Офіційна інформація
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та
виборців.
Погляд
молоді
http://etransformation.org.ua/2015/04/08/636/#more-636. – 2015. – 08.04).

//

1 квітня 2015 року в Києві відбувся семінар за участі експертів
електронного урядування Латвії та України. Захід відбувся в рамках
програми головування Латвії в Раді Європейського Союзу. Під час події
обидві сторони представили свої напрацювання по чотирьох напрямках
е-урядування.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
України Олександр Риженко подякував латвійській делегації за можливість
ознайомитися з їх досвідом імплементування електронного урядування «з
перших рук». «Для України є надзвичайно важливою підтримка країн
Європейського Союзу, адже це означає, що вони розділяють наше бажання
впровадити реформи для покращення життя українців. Імплементування
електронного урядування є реальним ключем для здійснення механізмів
реформування країни. Дуже важливо, створюючи власну систему еурядування уникнути помилок, саме тому ми вдячні представникам Латвії за
можливість дізнатися про їх досвід впровадження електронного урядування».
Перша секція семінару була присвячена підходам впровадження евзаємодії органів влади та інтероперабельності систем, Едуард Харчук,
начальник державного відділу інформаційних та комунікаційних технологій
міністерства охорони зовнішнього середовища та регіонального розвитку,
представив урядову «хмару» Латвії та централізацію послуг ІКТ державних
послуг. З української сторони директор інституту вищих керівних кадрів
Національної академії державного управління при Президентові України,
доктор наук з держ. управління, професор Андрій Семенченко,
проінформував про стан електронної взаємодії в органах влади України та
надав можливості покращення даної системи.
Під час другої секції виступив Голова ради директорів Lattelecom, Юріс
Гулбіс, який розповів про розвиток електронного середовища в Латвії.
Також, Лієна Страздіня розповіла про розвиток впровадження електронних
публічних послуг та їх стан користування на сьогодні. Експерт Робочої групи
з розробки урядової політики у сфері розвитку електронного урядування при
віце-прем’єр-міністрові України Олексій Вискуб, в свою чергу, надав
інформацію про поточний стан надання е-послуг в Україні, про пілотні
проекти надання е-послуг, які вже працюють в Україні та плани на майбутнє.
Третя секція семінару була присвячена електронному підписові. Так,
з досвідом Латвії по впровадженні електронного підпису ознайомила Вінета
Спругайне, керівник відділу маркетингу Латвійського державного центру
радіо та телебачення. Українську сторону представляв Юрій Козлов,
начальник відділу з питань організації надання послуг ЕЦП і супроводу ІТС
центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. Пан
Юрій, ознайомив присутніх з національною стратегією електронної
ідентифікації України, викладеній в Білій книзі, яку вже скоро презентують в
Києві.
Офіційна інформація
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Під час останньої секції, сторони обговорювали інструменти
електронного парламенту: е-петиції, мобільні приймальні депутатів.
Аніта Дудіня, керівник інформаційного департаменту Сейму Латвійської
Республіки розповіла про інтеграцію сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій в практику національного парламенту. Юрій Хорунжий, від
громадянської мережі «ОПОРА» розповів про систему відкритих даних
Верховної Ради України. Також, з латвійської сторони виступила керівник
порталу Manabalss.lv. Мадара Пієпіня, яка представила роботу однієї з
найуспішніших практик Латвії присвяченій онлайн участі суспільства та едмократії – можливості приймати участь в законотворенні. Від України,
Роман Кобець, експерт Робочої групи з розробки урядової політики у сфері
розвитку електронного урядування при Віце-Прем’єр-Міністрові України,
розповів про українське бачення інформаційної участі громадян у державній
політиці України та електронні інструменти для громадян та бізнесу.
Після кожної з секцій відбувалася жвава дискусія стосовно кожного з
піднятих питань. Це показало високий рівень зацікавленності кожної зі
сторін та всіх учасників семінару.
Семінар був організований посольством Республіки Латвія в Україні
разом з Державним агенством з питань електронного урядування України, за
підтримки Lattelecom, Робочої групи з розробки урядової політики у сфері
розвитку електронного урядування при Віце-Прем’єр-Міністрові України,
Міжнародного фонду «Відродження» та Реанімаційного пакету реформ
(Європейський вектор розвитку електронного врядування: досвід Латвії
для України // http://etransformation.org.ua/2015/04/08/630/#more-630. – 2015.
– 08.04).
Фахівці українських банків та уряду запускають пілотний проект
універсальної електронної ідентифікації громадян через банківські дані.
Послуга має назву BankID.
Проект вирішуватиме питання верифікації користувача через інтернет
для надання довідок, дозвільних та інших документів в електронному
вигляді. При обранні громадянином верифікації особи через BankID
достатньо ввести логін та пароль свого інтернет-банку, пройти через другий
етап авторизації шляхом введення SMS-пароля – і отримати доступ до
переліку електронних послуг.
На даному етапі BankID впроваджується на базі «ПриватБанку» та
українського «Ощадбанку». В планах організаторів ініціативи – підключення
решти великих банків, що працюють зі своїми клієнтами на ринку
відповідних інтернет-послуг України.

Офіційна інформація

11

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

1 ‒ 14 квітня 2015 року

20-28 лютого 2015

BankID не є вітчизняним «ноу-хау»: створення цієї системи відбувається
з орієнтацією на вже реалізовані подібні послуги в Швеції, Фінляндії, Естонії
та Латвії. Окрім власне BankID, доступ до електронних державних послуг
планують реалізувати за допомогою ключів ЕЦП та інших технологій.
Щоби ніхто не отримував дані про громадян без їхнього відома,
передбачено систему логів, аналогічну X-Road в Естонії. Проект буде
безкоштовним, оскільки несе соціальну місію, і таким же й залишиться для
органів центральної влади та місцевого самоврядування. Можливий з часом
запуск аналогічного комерційного рішення для малого та середнього бізнесу
(МСБ) (В Україні запускають універсальну електронну ідентифікацію
громадян BankID // http://www.imena.ua/blog/bank-id. – 2015. – 07.04).
Кабинет Министров (Распоряжение № 289 от 18 марта 2015 г.),
установил одинаковую юридическую силу электронных и бумажных
документов о регистрации физических лиц – предпринимателей и
юридических лиц.
Кабмин установил, что выдержки, справки и выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц и физических лиц –
предпринимателей в электронной форме и в форме документа на бумаге
имеют одинаковую юридическую силу.
Органам исполнительной власти поручено принять меры для внедрения
указанной системы электронного сервиса путем подключения к реестру с
целью получения сведений из него только в электронной форме в
установленном Министерством юстиции порядке.
Кабмин рекомендовал органам местного самоуправления, судам и
другим государственным органам получать необходимые сведения из
реестра исключительно в электронной форме (Кабмин уравнял юридическую
силу электронных и бумажных документов о регистрации физ- и юрлиц //
Офіційна інформація
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http://bin.ua/news/economics/economic/169999-kabmin-uravnyalyuridicheskuyu-silu-yelektronnyx.html. – 2015. – 06.04).
Заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив:
Петиции являются инструментом демократии. Систему подачи
«электронных петиций» в органы государственной власти необходимо
запускать как можно быстрее.
Любые задержки с рассмотрением и принятием законопроекта будет
только замедлять как внедрение современных технологий, так и новых
подходов взаимодействия государства и народа.
Для введения такого формата есть все технические возможности, так
как все госорганы подключены к Интернету, поэтому проект не потребует
дополнительных финансовых трат. Кроме того, при функционировании
петиций не предусматривается введения электронных подписей для их
создания (Замглавы АП Шимкив выступает за скорейшее принятие
закона о введении электронных петиций // http://interfax.com.ua/news/
political/259042.html. – 2015. – 06.04).
З березня 2014 року М. Мартинюк очолював Державну
архітектурно-будівельну інспекцію, де провів комплекс точкових
реформ та мінімізував прояви корупції у одному з найбільш проблемних
відомств в країні.
Новий керівник зміг розгорнути інспекцію обличчям до бізнесу. Було
значно спрощено дозвільні процедури, частина послуг переведена в
електронний вигляд. Тепер для отримання погоджень взагалі немає
необхідності контактувати з чиновником – питання хабарів тепер взагалі не
виникає.
Голова Державного агентства з питань електронного урядування
Олександр Риженко: щоб вийти на високий результат, керівництво ДАБІ
працювало за двома основними напрямками:
Перше – це підвищення рівня сервісу для громадян. В рамках цієї мети
послуги, що надаються ДАБІ, були переведені в ЦНАП та введена практика
консультацій людей. Відвідувачам буквально на пальцях роз’яснювали всі
процедури. Явні поліпшення були на обличчя.
Другим напрямком стали інновації.
Керівництво ДАБІ перевело в електронну форму чотири основних види
послуг. Це був пілотний проект, який реалізовувався в партнерстві з нашим
Агентством
Проривом у роботі відомства став запуск електронних декларацій, які
нещо передбачає контакту з чиновниками. Заявнику потрібно було зайти у
відомство лише раз – забрати готові документи. Було розпочато процес
переведення в електронну форму подачу документів на повчання ліцензій –
зараз ця реформа перебуває на етапі погоджень (Кабмін призначив
М. Мартинюка
очільником
Держгеокадастру
//
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http://www.unn.com.ua/uk/news/1445609-kabmin-priznachiv-m-martinyukaochilnikom-derzhgeokadastru-1. – 2015. – 05.04).
Народний депутат Антон Геращенко:
Ми зараз доведемо ситуацію до того, що буде не так, що вирішує,
наприклад, начальник райвідділу, чи порушувати справу. Кожен працівник
органів внутрішніх справ матиме свій унікальний електронний підпис і
нестиме персональну відповідальність за той чи інший відділ. У нас тепер
так – співробітники готують щось, а потім начальник вирішує підписати чи
ні (Співробітники МВС матимуть електронний підпис - А. Геращенко //
http://www.unn.com.ua/uk/news/1454877-spivrobitniki-mvs-matimutelektronniy-pidpis-a-geraschenko. – 2015. – 05.04).
Перший заступник голови МВС Ека Згуладзе:
Новий проект закону «Про органи внутрішніх справ України»
передбачає кардинальну зміну роботи та структурну оптимізацію колишніх
МРЕВ.
На сьогоднішній день в Україні функціонує 228 центрів МРЕВ. Їх буде
скорочено до 64, ми плануємо запровадити ще 15 мобільних центрів.
МРЕВ будуть надавати послуги на місцях. Деякі послуги зроблять
електронними, з використанням ІТ-технологій. У липні 2015 року у столиці
запрацюють 2 оновлених центри, а до вересня 2015 року – 62 по Україні. Всі
функції та посилення повноважень будуть передані до вересня 2017 року (У
МВС
розповіли,
як
реформуватимуть
МРЕВ
//
http://www.unn.com.ua/uk/news/1454761-u-mvs-rozpovili-yak-reformuvatimutmrev. – 2015. – 04.04).
Міністр інформаційної політики України Юрій Стець:
Офіційні сайти органів державної влади, які в Україні мають
переважно українську та російську версії, це черговий спадок залишений нам
Радянським Союзом. Саме тому зрозуміло, що актуальним є питання
запровадження англомовних версій інформаційних платформ органів
державної влади усіх рівнів.
Зважаючи на те, що в діяльності Міністерства інформаційної політики
України питання Криму є окремо виділеною ключовою програмою,
починаючи від сьогоднішнього дня офіційний сайт Міністерства
інформаційної політики матиме ще й кримськотатарську версію
(Міністерство інформаційної політики запровадило кримськотатарську
версію офіційного сайту // http://mip.gov.ua/news/199.html. – 2015. – 02.04).
30 березня у Києві відбувся круглий стіл, присвячений питанню
пріоритетності та черговості відкриття державних даних.
Організатори круглого столу: громадська організація SocialBoost,
Державне агентство з питань електронного урядування України, Програма
розвитку ООН (ПРООН) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії,
Офіційна інформація
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Робоча група з розробки урядової політики у сфері розвитку електронного
урядування при Віце-Прем’єр-Міністрові України спільно з Реанімаційним
пакетом Реформ.
Організатором круглого столу з боку держави виступило Державне
агентство з питань електронного урядування України. Керівник
Держагентства з електронного урядування Олександр Риженко
повідомив присутнім, що «результати заходу стануть основою для
формування кількох майбутніх підзаконних актів, які визначатимуть набір,
черговість і формат оприлюднення державних даних, а також допоможуть
внести необхідні зміни та коригування до згаданого законопроекту перед
його другим читанням у Верховній Раді України».
Представник Мінекономіки Єгор Стефанович зазначив, що його
міністерство має в розпорядженні базу даних з питань державних закупівель,
і ці дані може отримати кожен охочий. Зараз це можна зробити тільки через
громадський запит, оскільки ці дані були отримані буквально днями, проте
незабаром їх буде викладено на порталі http://data.gov.ua. Також представник
Мінекономіки повідомив, що зараз триває робота над проектом «Відкритий
бюджет», що виконується на доручення Кабміну.
Представник Верховної Ради Олексій Сидоренко розповів
присутнім про особливості системи внесення даних з порядку денного і
поіменного голосування у парламенті до бази. Він також зазначив, що у
Верховній Раді готові до повної прозорості та відкритості. На доказ цього він
оприлюднив дані статистики, відповідно до яких торік від громадськості у
парламент надійшло 1437 різноманітних запитів, на які було дано повні
змістовні відповіді, і лише кілька аргументованих відмов.
Учасники пропонували ті набори даних, які, на їхній погляд, слід
відкривати першими. Вони зазначили, якого ступеню відкритості очікують
від різних міністерств. Зокрема, це:
 база досудового слідства, дані про статистику злочинності, до того ж з
прив’язкою до конкретних вулиць і розбивкою по видам злочинів –
«щоб це не було «середньою температурою по лікарні», як пожартував
один з учасників;
 мережа
моніторингу забруднень навколишнього середовища,
відкриттю якої заважає постанова Кабміну, прийнята за попередньої
влади у 2011 році;
 набір даних про назви, місцезнаходження та статистику успішності по
середніх школах, а також реєстр дошкільних навчальних закладів;
 статистика захворюваності по областях і населених пунктах, яка так чи
інакше ведеться МОЗ, проте розпорошена по різних локальних
серверах, і яку необхідно звести до єдиної бази.
Іншим питанням, яке активно обговорювалося на круглому столі, були
формати, у яких відкриті дані мають потрапляти до «споживача». Деякі
представники державних органів наполягали на тому, що формати можуть
бути будь-які, придатні для машинного зчитування.
Офіційна інформація
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Підсумував результати обговорення експерт із питань врядування
Програми розвитку ООН (ПРООН) Максим Ключар: ПРООН допомагає
уряду України у формуванні рамкових рекомендацій до відкриття державних
даних. Ми надавали підтримку Державному агентству з питань електронного
урядування у його роботі над формулюванням законопроекту, аби Президент
міг його подати на розгляд парламенту, а Верховна Рада – прийняти у
першому читанні. Нам відомо, як багато ще невирішених питань, які слід
обговорювати, аби закон був чітким і міг дійсно запрацювати
(Першочерговість відкриття державних даних: що важливіше – технічні
можливості чи громадський попит? Підсумки круглого столу //
http://dknii.gov.ua/content/pershochergovist–vidkryttya–derzhavnyh–danyh–
shcho–vazhlyvishe–tehnichni–mozhlyvosti–chy. – 2015. – 02.04).
Відбулося обговорення стратегічних напрямків розбудови
державної політики в сфері електронної ідентифікації. Відповідний
проект Білої книги державної політики презентували Юрій Козлов,
експерт Робочої групи з розробки урядової політики у сфері розвитку
електронного урядування при Віце-прем’єр-міністрові України, та професор
Олександр Потій.
Місія представленої стратегії – це побудова такої інфраструктури
електронної ідентифікації в державі, коли громадяни можуть безперешкодно
отримувати доступ до інформації та електронних послуг через Інтернет з
різних джерел – урядових, приватних, від інших фізичних осіб, за межами
національних кордонів.
При цьому – з максимально зниженим ризиком розкрадання
персональних даних або шахрайства, з найменшою вірогідністю втрати
доступу до критично важливих послуг і даних, без необхідності керувати
кількома обліковими записами та паролями (Проект стратегії державної
політики у сфері електронної ідентифікації було представлено в Києві //
http://dknii.gov.ua/content/proekty-biloyi-knygy. – 2015. – 02.04).
2 квітня 2015 року, Генеральний прокурор України Віктор Шокін
зустрівся із адвокатами потерпілих, родичів загиблих на Майдані. Він
поінформував присутніх про початок створення єдиного реєстру
злочинів, скоєних під час Революції Гідності.
Генеральний прокурор України Віктор Шокін:
Цей реєстр буде створено в електронному вигляді, щоб кожен
громадянин України міг почитати, подивитися, які є провадження, який рух
цих проваджень, а також яке прийнято кінцеве рішення у конкретному
кримінальному провадженні.
Ми хочемо, щоб громадськість, яка має бажання, повною мірою була
учасником цього процесу і цього слідства (ГПУ створить єдиний реєстр
злочинів проти Майдану // http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=
publications&_t=rec&id=153683&fp=10. – 2015. – 02.04).
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З метою забезпечення захисту інформаційно-телекомунікаційних
систем Держкомтелерадіо та в підвідомчих організаціях затверджено
правила використання електронних поштових скриньок та публічних
сервісів. Відповідний наказ підписав Голова Держкомтелерадіо Олег
Наливайко.
Для надсилання та одержання засобами електронної пошти
електронних копій службових документів, підготовлених у паперовому
вигляді, працівники Держкомтелерадіо відтепер використовуватимуть
виключно службові (офіційні) адреси електронної пошти, створені в доменах
.comin.gov.ua або .tvradio.gov.ua. Працівники підвідомчих організацій
відповідно до наказу мають користуватися виключно службовими
(офіційними) адресами електронної пошти, створеними в доменах нижчого
рівня домену .ua.
Перший заступник Голови Держкомтелерадіо Богдан Червак:
заходи із кібер-безпеки є сьогодні надзвичайно важливими. В умовах війни,
розв’язаної проти України Російською Федерацією, активізувалися й
російські комп’ютерні терористи, які вчиняють ДДОС-атаки на сайти органів
виконавчої влади, роблять спроби зламати поштові скриньки та облікові
записи. Відмова від використання російських електронних публічних сервісів
– це важлива складова захисту інформації та нашої інформаційної безпеки
(Держкомтелерадіо заборонив використовувати російські електронні
публічні сервіси // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248064784&cat_id=244277212. – 2015. – 02.04).
Введение системы электронных тендеров становится сегодня
приоритетом номер один в системе государственных закупок. Для
малого бизнеса – это шанс получить новые рынки сбыта, ранее
доступные только избранным.
Система электронных госзакупок ProZorro уже прошла несколько
этапов тестирования и готова к эксплуатации. На данный момент она
позволяет объявить закупку, принять первые предложения от поставщиков,
провести аукцион и определить победителя тендера.
В Администрации Президента приняли решение, что на пилотном
этапе через эту систему будут осуществляться так называемые
«допороговые» государственные закупки: товаров – на сумму до
100 тыс. грн, услуг – до 1 млн грн.
Первые «допороговые» электронные торги уже провели Министерство
юстиции, Министерство обороны, Национальный банк Украины,
Государственное управление делами и НАЭК «Энергоатом».
Основная цель электронной системы – обеспечить прозрачность
процесса государственных закупок, преодолеть коррупцию в этой области и
увеличить доверие бизнеса к закупкам.
Координатор пилотного проекта Александр Стародубцев:
электронные торги позволят сэкономить бюджетные средства и увеличить
доступ поставщиков к ним. Электронная система значительно упрощает
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доступ малого и среднего бизнеса к государственным торгам и обеспечивает
общественный контроль над процессом.
Дмитрий Шимкив, заместитель главы Администрации Президента
Украины по вопросам проведения административных, социальных и
экономических реформ: опыт других стран показывает, что внедрение
электронной системы государственных закупок в первый же год дает не
менее 10 % экономии за счет улучшения процедуры. По Украине этот
показатель может значительно возрасти – до $ 2,7 млрд. Убежден, что
создание реальной конкуренции в этом сегменте – насущная необходимость
для украинской экономики.
В настоящее время к системе подключились три электронные
коммерческие площадки: Prom.ua, SmartTender.biz и Е–tender.biz.
Завершается подготовка к подключению еще трех: NetCast, «БМС
Консалтинг» и Newtend. Проект открыт, поэтому к нему смогут
присоединиться новые площадки, которые будут иметь необходимый
функционал (Электронные тендеры открывают новые перспективы для
МСБ // http://delo.ua/businessman/elektronnye–tendery–otkryvajut–novye–
perspektivy–dlja–msb–293910. – 2015. – 01.04).
1 квітня Міністерство внутрішніх справ України та корпорація
«Microsoft» підписали Меморандум про взаєморозуміння, який
закріплює взаємну зацікавленість у співпраці в галузі захисту даних,
інформаційної та кібербезпеки.
Заступник Міністра внутрішніх справ України з питань
європейської інтеграції Тигран Авакян: співпраця зі світовим лідером
дозволить Міністерству налагодити ефективну систему захисту від
кіберзагроз та оперативного реагування на атаки.
Віце-президент корпорації Microsoft у країнах Центральної та
Східної Європи Дон Грентем: ми постійно розвиваємо наші технології, щоб
уряди могли будувати свої рішення в умовах довіри. Переконаний, що
співпраця із Міністерством внутрішніх справ – важливий крок на шляху до
створення ефективного захисту державної інформації.
Сторони зазначають, що підписаний Меморандум стане фундаментом
для підписання подальших угод, в рамках яких МВС та фахівці Microsoft
спільно працюватимуть над посиленням кібербезпеки відомства та уряду
взагалом (MBC та «Майкрософт» підписали Меморандум про співпрацю в
галузі кібербезпеки // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248059607&cat_id=244276429. – 2015. – 01.04).
Экс-руководитель телеком-оператора «Украинские новейшие
технологии» (бренд Freshtel) Елена Минич возглавила новое
подразделение Министерства экономического развития и торговли
Украины (МЭРТ) – департамент цифровой экономики.
Руководитель департамента цифровой экономики Елена Минич: в
рамках департамента цифровой экономики перед нами стоят обширные
Офіційна інформація
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задачи: программы по развитию широкополосного доступа в Интернет;
вопросы стандартизации, безопасности и доверия к цифровым и
электронным услугам; формирования информационного общества;
направление «цифровизации» государственного управления, так хорошо
известного под термином «электронное правительство», а также электронные
административные услуги.
Департамент цифровой экономики займется такими задачами:
 Программа по развитию широкополосного доступа в интернет;
 Вопросы стандартизации, безопасности и доверия к цифровым и
электронным услугам;
 Формирование информационного общества;
 Внедрение
электронного
правительства
и
электронных
административных услуг – оптимизация функций государственных структур,
их полная и максимальная автоматизация с использованием ИКТтехнологий;
 Новые стандарты обучения «дигитальным» навыкам (e-skills – навыки,
необходимые для работы в IT-сфере) и постановка новых целей обучения, в
том числе и для госслужащих;
 Программы поддержки и развития инвестиций в инновации и
стартапы;
 Развитие электронной коммерции и онлайн-форм платежей и закупок;
 Программы развития ИКТ в разных секторах: умные города,
здравоохнранение и т.д. (Экс-глава Freshtel возглавила новосозданный
департамент
цифровой
экономики
в
МЭРТ
//
http://www.me.gov.ua/News/List?lang=uk-UA&tag=News. – 2015. – 01.04).
Получить все необходимые документы: выдержки, справки или
выписки можно будет в электронной форме, не выходя из дома, через
Интернет, оплатив их платежной картой на сайте Министерства
юстиции.
О новых стандартах оказания регистрационных услуг рассказала
первый
заместитель
начальника
Главного
территориального
управления юстиции в Сумской области Валентина Трошечко.
С введением новых электронных сервисов, гражданам не нужно будет
тратить время в очередях. Все полученные в электронном виде документы
будут иметь такой же официальный статус, как и их бумажные аналоги с
подписью и печатью регистратора. Каждому электронному документу будет
присвоен уникальный номер, и по этому номеру в электронной системе
можно будет найти оригинал документа, если этого потребует та или иная
организация. Срок действия сформированного документа и его уникального
номера будет определен Минюстом.
В апреле стартуют сразу два проекта он-лайн услуг. Услуга «он-лайнвыписка» позволит гражданам через Интернет получить электронную
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей (ЕГР). При этом для получения выписки
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не требуется регистрация или использование электронной цифровой
подписи. Она формируется автоматически в режиме «он-лайн» без участия
регистратора и предоставляется без подписи регистратора, но имеет
юридическую силу. Оплатить услугу можно он-лайн с помощью платежной
карточки, которая также выступает идентификатором личности. Сразу после
уплаты человек получает «он-лайн выписку». «Он-лайн-выписки» будут
аналогичные «бумажным», предоставляемым госрегистраторами. Каждая
«он-лайн-выписка» имеет уникальные реквизиты, с помощью которых ее
можно проверить.
Так же будет реализована услуга «он-лайн-справка» – электронная
справка из ЕГР. Отличие в том, что справка будет содержать информацию
только о наличии или отсутствии субъекта хозяйствования в ЕГР.
В ближайшее время такой же механизм он-лайн сервисов будет введен
и в сфере государственной регистрации имущественных прав. С апреля
запланировано внедрение услуги получения в электронном виде выписки по
результатам регистрации или решений об отказе или приостановлении
рассмотрения заявления. Также в апреле граждане получат возможность
зарегистрировать права на недвижимость в сокращенные сроки за
дополнительную оплату. Надбавка за срочность будет направлена на выплату
вознаграждения государственным регистраторам. Эффектом от внедрения
станет ликвидация очередей и предотвращение коррупции.
Начатые реформы должны положительно отразиться на бизнес–
климате и повлиять на позиции Украины в рейтинге легкости ведения
бизнеса DoingBusiness, что в свою очередь повысит инвестиционную
привлекательность нашей страны (Электронные сервисы Минюста
заработают уже в апреле // http://www.dancor.sumy.ua/articles/law/149491. –
2015. – 01.04).
Президент України Петро Порошенко під час Національної ради
реформ України акцентував на питанні боротьби з корупцією. Одним із
важливих кроків з унеможливлення проявів корупції на його думку є
запровадження системи електронних допорогових державних закупівель.
«Це оцінка діяльності кожного міністра. Давайте побачимо, хто на
сьогоднішній день ефективно працює у запровадженні електронних торгів, а
хто поки що хоче жити по-старому» (Президент вирішив боротись із
корупцією
за
допомогою
електронних
держзакупівель
//
http://www.president.gov.ua/news/32583.html. – 2015. – 01.04).
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Регіональні ініціативи
Карта проблемних зон області, електронні звернення, фінансова
звітність – усе це буде на новому сайті Черкаської ОДА. Його тестову
версію вже презентували громадським активістам.
Новий сайт ОДА зручніший за нинішній. Там легше буде знайти
потрібну інформацію. Передбачені також зручності перегляду для людей із
вадами зору.
Серед новацій – карта проблемних зон Черкащини. Будь-який житель
може додати туди інформацію про проблему у своєму населеному пункті,
навіть із фото, щоби посадовці могли оперативно відреагувати.
На оновленому сайті черкащани також зможуть лишати свої звернення
онлайн. На цьому наполіг голова Черкаської ОДА. Це аби спростити доступ
громадян до влади.
На сторінці електронних звернень буде чітко розписано, як їх треба
формулювати, скільки й від кого чекати відповіді. Таке завдання ми ставили
перед розробниками сайту. Загалом ми зараз працюємо над впровадженням
електронного документообігу в області. І вже на наступну сесію облради
плануємо винести питання про ухвалення програми «Електронна
Черкащина». Її розробляли разом із Громадською радою при ОДА.
Водночас активісти пропонують додати на сайт календар подій,
питальник про актуальне та передбачити можливість розміщення там
петицій. Щоправда, про останнє домовилися спершу ретельно порадитися.
Також активісти хочуть функцію коментування в деяких рубриках і детальні
звіти про використання бюджетних коштів.
– Люди з районів не такі технічно обізнані, як у містах, – каже
заступник голови Громадської ради при ОДА Сергій Гончар. – Тому для
них на сайті треба вікно підтримки. Приміром, із відповідями до найбільш
популярних запитань. Можливо, треба передбачити й інше – змогу поставити
он-лайн-запитання адміністраторові сайту.
Упродовж кількох днів активісти ще тестуватимуть нову версію сайту
ОДА. Свої пропозиції спрямовуватимуть до департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій із громадськістю. Їх там обіцяють враховувати за
змогою і вже після свят запустити оновлений сайт (Черкащани зможуть
скаржитися
владі
на
сайті
облдержадміністрації
//
http://remarka.net.ua/newsline/4759-cherkashchany-zmozhut-skarzhytysjavladi-na-sajti-oblderzhadministraciji-.html. – 2015. – 13.04).
В Житомирській міській раді беруться створити більш прозорі
відносини між владою та громадянами. Допоможе в цьому система
електронного урядування «Електронне місто».
На початковому етапі впровадження такого проекту планують перш за
все запровадити електронний документообіг. Тобто коли заява від жителя
Регіональні ініціативи
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Житомира розглядається в різних кабінетах чиновників не в паперовому
вигляді, а в електронному. А простий житомирянин може простежити, на
якій стадії вирішення його питання. Введення електронного документообігу
дасть також можливість оптимізувати чисельність працівників виконавчих
органів міської ради.
За прикладом Вінниці, яка першої в Україні запровадила такий проект,
оптимізація склала до 20 %. В цифрах для Житомира це понад 4 мільйони
гривень. Другою складовою системи є зростання якості та прискорення
надання адміністративних послуг. Адже після звернення людини до Центру
адмінпослуг обмін інформацією з різними структурами міста також буде
відбуватися в електронному вигляді.
Окрім того, житомирські чиновники декларують й прозору роботу
комунальних підприємств.
Перший заступник голови Житомирської міськради Сергій
Сухомлин:
«Будь-хто в цій системі зможе подивитися бюджет комунального
підприємства, використання бюджетних коштів, проведення тендерів,
відслідкувати роботу кожного підприємства в Он-лайні. Ця система працює у
Вінниці та в кількох інших містах України. За допомогою розробників з
Вінниці та Києва ми сформували технічне завдання, за яким зараз і
працюємо».
Аби розпочати запровадження цієї системи в Житомирі – потрібно буде
перш за все її профінансувати. На реалізацію «Електронного міста» в
Програмі соціально-економічного розвитку Житомира на цей рік закладено
понад один мільйон гривень. Проте сама Програма розвитку ще не була
затверджена сесією міськради (В Житомирі готують Програму
електронного урядування // http://zt-news.org.ua/index.php?newsid=4801. –
2015. – 10.04).
Тренінг з освоєння механізмів електронного урядування для голів
сільських рад проведено в Гощанському районі Рівненської області.
Під час тренінгів учасники дізналися як подати електронне звернення на
отримання публічної інформації, слідкувати за проектами нормативних актів
в Інтернеті і брати участь в їх обговоренні, написати звернення до депутата
Верховної Ради України, перевірити інформацію про земельну власність в
електронному кадастрі, задекларувати майно та доходи, оплатити комунальні
послуги, відкрити акаунт у соціальних мережах. Сільські голови опановували
Інтернет як інструмент спілкування з представниками громади села, з тим,
щоб надалі використовувати це у своїй діяльності.
Впродовж квітня–травня передбачається проведення ще трьох тренінгів:
для представників ініціативних груп територіальних громад району та
бібліотекарів. В подальшому бібліотекарі сільських комп’ютеризованих
бібліотек будуть навчати мешканців користуватися електронними послугами
та брати участь в громадських обговореннях, долучатися до участі у
відеоконференціях «Реформи в державі: роз’яснення фахівця». Перша
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відеоконференція відбудеться 7 квітня цього року і буде присвячена
оформленню субсидій відповідно до нових вимог.
Всі ці заходи організовані Рівненським обласним відділенням
Української бібліотечної асоціації за сприяння Гощанської районної ради та
райдержадміністрації, повідомила координатор проекту «Електронні послуги
– громаді» Світлана Ступницька (Сільських голів Рівненщини вчили
особливостям
електронного
урядування
//
http://www.rivne1.tv/Info/?id=46865. – 2015. – 03.04).
З початку 2015 року у центри надання адміністративних послуг
Черкаської області до кадастрових реєстраторів із заявами на
проведення державної реєстрації земельної ділянки та надання витягу з
Державного земельного кадастру звернулися 18,98 тис. громадян. Станом
на 30 березня землевпорядники задовольнили 18,43 тис. клопотань, або 97 %
від загальної кількості поданих заяв (Кадастрові реєстратори Черкащини
опрацювали 18,4 тис. заяв на реєстрацію земельних ділянок
//http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248058057. – 2015. –
01.04).
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Експертний погляд
Юрис Гулбис, председатель правления и исполнительный директор
Lattelecom:
… Существует ряд необходимых компонентов, чтобы успешно
построить систему электронного управления и чтобы она эффективно
работала.
В первую очередь, это политические компоненты. Должна быть
политическая уверенность в том, что это надо делать, политическая воля и
соответствующее законодательство. Потому что без обязательства для
госструктур принимать электронные документы таким же образом, как и
бумажные, ничего не получится. Поэтому, прежде всего, должно быть
законодательство, которое эти документы признает на таком же уровне, как и
бумажные.
Во-вторых, это хорошие ИТ- и телекоммуникационные структуры.
Интернет должен быть доступен всем слоям населения. К тому же, он
должен работать стабильно и быстро, потому что если вы со своего телефона
не можете подать налоговую декларацию или записать ребенка в школу, это
не будет работать. Например, у нас в Латвии интернет один из самых
быстрых в Европе, потому что мы инвестировали в инфраструктуру, и сейчас
высокоскоростной интернет доступен 60 % жителей страны.
В-третьих, это обучение населения. Если молодежь не имеет проблем с
использованием электронной среды для коммуникации, в том числе и с
государством, то люди среднего и старшего поколения ощущают
определенный дискомфорт от присутствия компьютера и необходимости его
использования для общения с государством.
В Латвии, например, компания Lattelecom проводила специальную
социальную программу для обучения людей старшего поколения ИТнавыкам. Мы обучили порядка 30 тыс. человек, сотрудничая с местными
самоуправлениями, с Министерством благосостояния и Службой занятости.
По прохождению наших курсов человек может получить сертификат о том,
что его уровень знаний в сфере ИТ достаточен, чтобы уже выполнять
определенные задачи для работы.
В-четвертых, со стороны государства конечно необходим бюджет на
внедрение электронных услуг. В Латвии решили это за счет того, что
большая часть этих разработок финансировалась за деньги Евросоюза,
поэтому нам финансово было легче это сделать.
В-пятых, у государства должна быть единая структура управления и
полномочий для работы электронного правительства. Естественно, если
есть желание каждого министерства, каждой госструктуры сделать бюджет
под себя и делать свою систему – это не всегда работает. Должна быть
интеграция министерств в одно, которое будет отвечать за все структуры, но
это самое сложное.
Что в перспективе это даст Украине?
Експертний погляд

24

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

1 ‒ 14 квітня 2015 року

20-28 лютого 2015
- Во-первых, для населения это удобство и большая экономия времени.
Я могу на своем опыте сказать, что я уже не помню, когда я с бумажкой
ходил в какую-то госструктуру. Все налоговые обязательства я выполняю в
электронном виде, все заявления в социальные службы и другие структуры
подаю так же. Никуда ходить не надо, все прозрачно и понятно.
Во-вторых, компьютер очень трудно коррумпировать, что является
большим плюсом.
В-третьих, со стороны государства, несмотря на большие вложения для
разработки системы, это экономия ресурсов. Для того, чтобы работать с
электронными системами, надо на порядок меньше людей, чем с бумажными.
Это положительные вещи, которые дают хороший результат, если их
правильно внедрить.
… Главная проблема – это интеграция между разными системами и
разными ведомствами. Поэтому со стороны государства должен быть
достаточно квалифицированный ресурс, который проводит тендеры на
закупки. Должны быть хорошие специалисты, потому что правильно
написать спецификацию для большой системы – это требует определенных
усилий и знаний. В Латвии для этого привлекались международные
консалтинговые фирмы, чтобы помочь написать эти тендеры.
К тому же, при внедрении системы электронного управления должны
соблюдаться все условия правильного тестирования, правильного
прохождения всех стадий разработки, поскольку политическая система
склонна к частым изменениям. И важно, чтобы была последовательность в
управлении всеми этими разработками.
Также, электронные услуги должны быть понятными для пользователя,
чтобы ими было удобно и легко пользоваться. Это тоже не очень просто и не
всегда получается. И, конечно, на все это необходимы денежные вложения.
… На сегодняшний день мы предлагаем услуги нашего центра
обработки данных Dattum, который находится в Риге. Он построен и
сертифицирован по стандарту Tier III. У него очень высокая степень
защищенности и физическая, и логическая. Плюс мы получили в начале года
сертификат PCI DSS, он нам позволяет хранить данные компаний, которые
обрабатывают платежные карты. Этим мы отличаемся от других наших
конкурентов.
… Также нас интересует вопрос электронного правительства, поскольку
существует программа Восточного партнерства со стороны Евросоюза, где
ЕС сотрудничает с Украиной, Арменией и Грузией и другими странами
бывшего Советского Союза. Если на эти нужды будут выделяться какие-то
европейские деньги, мы будем рады, если сможем в этих проектах
участвовать с точки зрения консультаций и с точки зрения разработки,
потому что у нас довольно большой опыт разработки систем электронного
правительства. В Латвии мы работаем с таможней, Министерством
здравоохранения, Министерством финансов и другими. Это осуществляет
дочерняя компания Lattelecom Technology, которая занимается именно
Експертний погляд
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вопросами системной интеграции и разработкой систем, в том числе для
электронного управления.
Экономическая ситуация в Украине влияет на развитие рынка
телекоммуникационных услуг?
На развитие телекоммуникационных услуг экономика страны влияет
прямо пропорционально, корреляция – «один к одному». Когда в Латвии в
2008–2009 году был кризис, экономика обвалилась на 25 %, мы это ощутили
на себе, но конечно телекоммуникации – это обычно последнее, от чего люди
отказываются. Поэтому для нас этот экономический шок прошел более легко,
чем для остальных сфер бизнеса. Конечно, есть прямая связь между общей
экономикой и телекоммуникациями, но каждый кризис вынуждает компании
быть более гибкими и придумывать варианты, как обеспечивать свои услуги
с более эффективной ценой и не предлагать то, что не является первой
необходимостью для клиентов. Каждый кризис – это определенная проверка
на прочность и эластичность бизнеса (Ирина Малык Юрис Гулбис об
электронном правительстве: компьютер очень трудно коррумпировать
//
http://ubr.ua/ukraine-and-world/technology/uris-gulbis-ob-elektronnompravitelstve-komputer-ochen-trudno-korrumpirovat-335179. – 2015. – 10.04).
Владимир Семиноженко, глава Государственного агентства по
вопросам науки, инноваций и информатизации Украины (2010–2014г.г.):
Активные работы в сфере информатизации в стране начались еще более
10 лет назад после принятия в мае 2003 года законов «Об электронных
документах и электронном документообороте» и «Об электронной цифровой
подписи». Правительством был наработан пакет нормативных актов, создан
центральный удостоверяющий орган, проведена аккредитация первых
коммерческих и государственных центров сертификации ключей. Это
позволило начать активное внедрение в государственных органах систем
электронного документооборота, развернуть работы по внедрению
электронной отчетности. То есть, все это время шла подготовка к внедрению
полноценного информационного обмена на государственном уровне (закон о
документообороте, электронно-цифровая подпись).
Однако вместе с развитием начала проявляться и основная проблема,
существующая до сих пор – сопротивление руководителей органов власти
инновациям и прозрачному ведению дел. Ведь на самом деле центральный
орган власти, отвечающий за информатизацию, не является конечным
потребителем информационных систем электронного правительства.
Заказчиком выступает Кабинет Министров Украины и все органы
исполнительной власти. Однако единственный профильный орган
государственной власти сначала находился в подчинении Минтранса, очень
незначительное время был самостоятельным, и, в конце концов,
переподчинен Министерству образования. То есть, практически
Госинформнауки не имел возможностей для ведения активной политики в
вопросе информатизации. Только статус генерального заказчика Программы
информатизации позволял хоть что-то провести независимо. Но, как
Експертний погляд
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известно, Программа информатизации, к большому сожалению, де-факто, так
и не стала национальной – ключевым документом, который бы определял все
возможности информатизации в стране.
Возвращаясь к 2010, скажу, что в этот год ситуацию в сфере
информатизации удалось значительно улучшить, так как статус
Госинформнауки был максимально повышен принятием Положения об этом
центральном органе исполнительной власти.
Так, в относительно короткий срок (с 2011 по 2013 год), несмотря на
активное сопротивление органов власти, живущих по своим правилам, была
разработана нормативная база и созданы основные системы электронного
правительства, которые во всех странах мира являются неотъемлемой частью
системы электронного взаимодействия власти с гражданами и бизнесом. В
это время Госинформнауки сверяло свои шаги с самыми передовыми
мировыми достижениями в этой сфере. Нам помогали такие страны как
Южная Корея, Австрия, Эстония и многие другие, что позволило избежать
многих ошибок, а главное излишней траты государственных ресурсов.
Приведу только один пример, проект электронного правительства Южной
Кореи стоил больше 20 млрд. долл., а в Украине – в сотни раз меньше.
Отдельно можно выделить Систему электронного взаимодействия
органов исполнительной власти, конечным результатом внедрения которой
является полный отказ от бумажного документооборота во всех органах
власти Украины и возможности автоматического контроля над
регламентом информационного обмена. Внедрение системы началось в
2012 году, когда после колоссальной работы с органами власти при активном
участии Премьер-министра и руководства Секретариата Кабинета
Министров в систему включилось подавляющее большинство органов
исполнительной власти.
В 2013 году функционал системы вышел на новый уровень – заработала
полноценная интеграция с ведомственными системами электронного
документооборота, что дало возможность работы не со сканкопиями
документов, а непосредственно с электронными файлами, скрепленными
электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Совместимость системы с ЭЦП
Миндоходов открыла правительству прямой путь к переходу на уровень
безбумажного документооборота. Шла апробация поручений ПремьерМинистра, проводилась регулярная работа с руководителями органов власти,
был разработан и утвержден график интеграции Системы с Системой
электронного документооборота (СЭД) органов власти. В результате в конце
2013 года около 40 % органов исполнительной власти, которые имели на тот
момент техническую возможность, интегрировались в систему и начали в
ней работать.
В качестве ремарки хочу отметить, что нынешняя власть за почти год
работы не только не развила уже достигнутое, но и … отключила систему, не
обеспечив даже ее должное функционирование.
Большим достижением Госинфрмнауки было и создание первой очереди
Системы электронного взаимодействия государственных электронных
Експертний погляд
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информационных
ресурсов,
предназначенной
для
создания
унифицированного информационного обмена между реестрами и базами
данных органов власти. Она должна была решать задачи межведомственного
обмена параллельно с задачами оказания электронных государственных
услуг. Внедрение системы позволило бы уйти от ненужных справок и
выписок, провести настоящую дерегуляцию бизнеса и значительно подняться
в международных рейтингах ведения бизнеса и государственного развития.
Работа системы была протестирована на реестрах Министерства
юстиции, портале КМДА и в различных сетях: интернет, закрытой сети
Национальной системы конфиденциальной связи (НСКС), VPN каналах
(виртуальные частные сети) и т.д.
Кроме того разрабатывались и другие революционные системы (система
электронных обращений граждан, Единое окно подачи электронной
отчетности), внедрение которых на уровне государства дало бы
значительный социальный и экономический эффекты. Велись работы по
разработке концепции внедрения идентификации личности при доступе к
ресурсам государственных информационных систем. Именно эти системы и
должны были стать системообразующими элементами электронного
управления. С 2013 года было возобновлено проведение оценки электронной
готовности Украины (e-readiness), что в значительной степени влияет на ее
международные рейтинги, с которыми сейчас огромные проблемы.
На протяжении 2001–2008 годов финансирование Национальной
программы информатизации осуществлялось достаточно стабильно на
уровне 7,5–9 млн. грн. Но в 2009 году из-за финансового кризиса
финансирование было уменьшено в 10 раз и составило 0,9 млн грн, а в 2010
году – 0,7 млн грн.
В 2011 году мне удалось изменить отношение к вопросам
финансирования развития электронного управления, и Правительство
увеличило финансирование этого направления до 14 млн грн в 2011 году и до
50 млн грн – с 2012 года. И то, мы старались максимально сэкономить и
потратили чуть меньше половины. Да и Правительство не смогло обеспечить
такой уровень финансирования и его «срезали» на 15 млн грн. Поэтому в
2013 году было выделено только 37 млн грн., из которых 15 – мы вынуждены
были использовать для оплаты кредиторской задолженности за предыдущий
год. Но это позволило полностью обеспечить Кабинет Министров всем, что
необходимо для полноценной работы в е-режиме.
А дальше, в 2014 году, финансирование общегосударственных программ
информатизации вообще не осуществлялось, что значительно отбросило
отрасль назад. А теперь нужны еще большие средства, чтобы поднять ее хотя
бы до уровня 2013 года.
Согласно утвержденным Правительством программным документам к
2014 планировалось завершить создание и внедрение в промышленную
эксплуатацию важнейших системообразующих элементов электронного
управления:
Експертний погляд
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- cистемы электронного взаимодействия органов исполнительной
власти, которая должна была стать основой межведомственного
электронного документооборота органов исполнительной власти и позволила
бы отказаться от бумажного. В этот же год уже нужно было провести
массовую работу по подключению региональных органов к СЭД;
cистемы
электронного
взаимодействия
государственных
информационных ресурсов, которая бы обеспечила интеграцию
государственных реестров в единое информационное пространство и стала
главным элементом информационной инфраструктуры для предоставления
электронных
административных
услуг,
внедрения
Портала
административных услуг;
- единого окна представления электронной отчетности, которое должно
было упростить условия представления отчетности для бизнеса.
Предприниматели получили бы возможность подавать по единым правилам
не только налоговую, но и природоохранную, статистическую, финансовую и
другую отчетность.
Но все это в принципе невозможно было сделать из-за полной остановки
финансирования. Поэтому все проекты не только остановились, но и начали
деградировать.
Представьте себе, что у вас есть автомобиль. Вы его регулярно
заправляете, меняете масло, проводите сервисное обслуживание. А если все
это прекратить, что будет с автомобилем? В лучшем случае он остановится, в
худшем, чтобы он снова стал ездить, вы потратите колоссальные средства.
Это аналогия произошедшего с информатизацией в Украине.
… Роль волонтеров в нынешнее трудное для страны время сложно
переоценить. Сегодня, в какой-то мере, все волонтеры. Особенно, если
исходить из уровня зарплаты государственных служащих. И в условиях
низкопрофессионального государственного управления они в некоторых
сферах фактически «держат страну на плечах». Однако, к сожалению, с ІТ
сферой не все так просто. Активность волонтеров по ІТ вопросам, мягко
говоря, ставит под вопрос жизненный цикл и эволюцию государственных
автоматизированных систем. Ведь, в конечном итоге мы получаем ситуацию,
когда нет никакой гарантии бесперебойной работы той или иной, созданной
волонтерами, системы. А все потому, что никакой орган государственной
власти ответственности за ее функционирование ответственности не несет,
так как к ее созданию не имеет никакого отношения.
Например, внедрение электронного управления должно осуществляться
с соблюдением единой технической политики, интеграции существующих и
создаваемых
государственных
электронных
ресурсов
в
единую
информационную среду. Создание систем должно сопровождаться
обновлением существующей техники, закупкой, отвечающей потребностям
сегодняшнего дня, соблюдением государственных стандартов, обеспечением
соответствующей защиты информации и многого другого, что гарантировало
бы работоспособность этих систем на протяжении значительного времени.
Експертний погляд
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Активность волонтеров не должна заменять роль государства в этом
вопросе (а сейчас мы это наблюдаем), наоборот, нужно создавать мощное
экспертное поле для усиления контроля над расходованием госсредств и
эффективностью решаемых задач.
Желание отдельных политиков и управленцев в сфере информатизации
освоить донорские программы также не несет стратегической пользы для
государства, так как провоцирует спешное создание определенных продуктов
с нарушением тендерных процедур и производственного цикла.
Еще раз подчеркну, необходимо, в первую очередь, сконцентрироваться
на использовании уже разработанных решений, а для этого, прежде всего,
нужны воля и хозяйский подход, а не многомиллионные ресурсы. Наконецто, нужно понять, кто в нашем государстве является главным лоббистом этой
сферы. Руководство Кабмина? Не чувствуется. Попробовал взять на себя
Владимир Гройсман. Ему теперь не до этого. Человек из профессиональной
среды – Дмитрий Шимкив? При всем уважении к нему, он буквально завален
работой по всем направлениям реформ. Кто еще? Даже я, как человек,
детально понимающий все проблемы этой отрасли – не знаю, кто отвечает. А
как же понять это людям, которые чуть дальше от информатизации?
По системам электронного документооборота сейчас не нужно создавать
новые ведомственные системы. Этот вопрос уже решен в предыдущее
десятилетие. В министерствах и ведомствах давно созданы и успешно
используются такие системы. Другое дело, что без общегосударственной
системы они использовались не в полном объеме, только на уровне
электронной канцелярии. Поэтому и значительные усилия в 2012–2013 годах
были направлены на создание СЭВ. А сейчас необходимо обеспечить их
стабильную работу, провести некоторое обновление и, главное, интеграцию с
системой электронного взаимодействия органов исполнительной власти.
Реализовать это без централизованного государственного финансирования и
координации вопросов соблюдения единой технической политики
невозможно.
… В условиях политической нестабильности и постоянных изменений
приоритетов экономического развития страны оценить экономический
эффект довольно трудно.
Нужно отметить, что е-управление – это, в первую очередь,
оперативность деятельности органов власти, создание благоприятной
среды для бизнеса и жизнедеятельности человека, преодоление коррупции.
Если опираться на мировой опыт, то по оценке Европейской комиссии
только возможность повторного использования информации в виде
«открытых данных», которая находится в распоряжении органов власти,
может принести экономике Европейского Союза дополнительно 40 млрд
евро прибыли ежегодно. В США этот показатель составляет около 3
триллионов долларов США ежегодно.
Но я каждый раз в таких ситуациях вспоминаю выдающегося ученого,
мирового лидера в этой сфере – академика Глушкова. Отвечая на подобный
вопрос, он говорил, что, прежде всего, нужно стройное понимание всей
Експертний погляд
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системы государственного управления, всех деталей и последовательности
принятия решений в стране, всей ясности развития государства. Глушков
любил повторять: если автоматизировать хаос, то получится
автоматизированный хаос. Поэтому информатизация – это хороший
инструмент, но при условии, что есть полная ясность в системе управления
государством. И именно с этого сегодня нужно начинать. И опыт нашей
команды показал, что за совершенно небольшие деньги, несравнимые с
тратами других государств, все можно сделать. Только нужно дать для этого
возможности.
Первична не информатизация, а четкое понимание целей и технологий
государственного управления, системы принятия решений, профессионализм
управленцев,
правильный
подбор
людей,
которые
реализуют
государственную политику (Татьяна Галковская Владимир Семиноженко:
Информатизация – это хороший инструмент, но при условии, что есть
полная
ясность
в
системе
управления
государством
//
http://itexpert.org.ua/rubrikator/item/41525-vladimir-seminozhenkoinformatizatsiya--eto-khoroshij-instrument-no-pri-uslovii-chto-est-polnayayasnost-v-sisteme-upravleniya-gosudarstvom.html. – 2015. – 03.04).
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Блоги та соціальні мережі
Яника Мерило, ICT Competence Center, UVCA:
Сегодняшнее правительство, это восьмая попытка создать
электронное правительство, если я правильно помню. Что же сделали за
последний год? Сказать, что совсем ничего, было бы несправедливо.
Практически ничего. Кто же тормозит развитие электронного
правительства?
Причин, почему не делать ничего, удивительно много, но практически
все они мифы. И все больше эти мифы повторяются и меняются на догмы,
которые уже не осмысливают, но повторяют как мантру. В стране война? Да,
но не все министерства, ведомства, самоуправления и депутаты занимаются
войной. Нет денег? Деньги всегда есть. Даже в Украине, если поставить стоп
на утечки и размытость ИТ-бюджетов (8 миллиардов гривен в год!). Также
есть доноры, которые реально готовы поддерживать систематичные
реформы. И есть частный сектор, который для поддержки развития
электронного правительства объединился в единый Центр Компетенции
ИКТ.
Так вот в сфере электронного правительства можно сказать, что
реформы не сделали, а занимались ими. Хотя даже больше говорили, чем
занимались. За кем или чем тогда стоит развитие электронного правительства
и что надо было бы делать дальше?
1. Создать или уполномочить один координирующий орган, который
имеет право на разработку стратегии и еѐ внедрение.
Сегодня, хотя и есть Агентство электронного правительства, у него есть
только функция разработки стратегии, но не еѐ внедрения. Т.е. даже если бы
была готова стратегия электронного правительства, у Агентства была бы
только рекомендательная роль. А для того, чтобы проводить реформы,
нужны полномочия, а не право рекомендовать. При этом во многих странах
есть и руководитель ИТ страны (Европа, США) или главный ученый
(Израиль), который показывает путь.
Кто может сделать: Премьер-министр с решением Кабмина, так как
орган должен быть выше министерств.
Предложение: дать Агентству полномочия и бюджет на внедрение
стратегии или создать орган, или пост под Премьером с достаточными
полномочиями.
2. Создать стратегию развития электронного правительства.
Без стратегии всякие нескоординированные действия больше или
меньше брауновское движение, даже если нужное. Без стратегии трудно
создавать стандарты и законы, финансировать программы, привлекать
партнеров и доноров.
Кто может сделать: Агентство электронного правительства (в работе).
Предложение: ожидая создания стратегии запускать (по единым
стандартам) однозначно нужные населению электронные услуги,
Блоги та соціальні мережі
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документооборот в ведомствах и нужные для э-жизни законопроекты. Ведь
присутствие или отсутствие стратегии не меняют того факта, что нужна
возможность подать заявление в милицию, зарегистрировать рождение
ребенка электронно и т.д. и т.д.
3. Обязать государственные реестры общаться между собой.
Без обмена данными нет и нормального электронного государства, но
сегодня, по сути, кто из ведомств хочет открывать свои базы для других, тот
и открывает. И почти никто не хочет. И так большинство реестров живут в
своем, иногда и юридически не признанном, мире. Например, в Эстонии все,
что мне нужно, я могу сделать через свой личный кабинет в электронном
виде, и государство не имеет права требовать бумажки или запрашивать
заново данные, которые один госорган уже запросил. Но для этого базы
должны общаться между собой. Открывать базы даже другим министерствам
по определенным стандартам не все госорганы хотят, но в открытом
государстве, работающем на человека и предпринимателя не должно быть
права на монополию информации.
Кто может сделать: Агентство электронного правительства (закон в
разработке) или ИТ- комитет Рады как профильный комитет.
Предложение: подать и принять как можно быстрее работающий закон
об интероперабельности реестров и назначить уполномоченный орган
следить за выполнением.
4. Создать реестры.
Как ни странно, большинства реестров в электронном виде просто нет,
включая, например, корневой реестр – реестр населения. Самая хорошая
ситуация может в налоговой, и давно уже «прочищают» и реестр
избирателей. Но якорного реестра, из которого могли бы исходить все, нет.
Кто может создать: министерства и самоуправления, отвечающие за
свои базы и МВД, отвечающее за реестр населения.
Предложение: МВД создать реестр населения, с которым также
начинать состыковать другие базы. Это позволит значительно уменьшить
коррупцию, так как самая востребованная услуга электронного
правительства это «заказать новый паспорт» что с большой вероятностью и
одна из самых открытых для коррупции услуг. А без реестра паспортов нет и
электронной услуги. А пока постоянное наличие человеческого фактора, есть
коррупционная возможность и просто неэффективность.
5. Создать идентификатор и идентификацию
Реестры соединяются, и человек определяется обычно по уникальному
не меняющемуся номеру-идентификатору. Даже когда имя меняется, номер
остается тем же и так все базы понимают, что «я есть я». И теперь моя
любимая догма – «нельзя оцифровывать, многие не хотят по религиозным
принципам». Во-первых, по религиозным принципам может отказаться 2 %.
98 % граждан не должны из-за этого получать услуги? Недемократично. Вовторых, люди по любому оцифрованы, через номер машины, номер телефона
итд. В-третих, если будут электронные услуги и возможность получить их,
многие вчера не хотевшие с радостью возьмут.
Блоги та соціальні мережі
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Кто может создать: МВД может определить идентификатор, кабинет
министров вроде приняла решение об идентификационной карточке, хотя не
совсем понятно какую и с какой функциональностью.
Предложение: МВД, точнее миграционной службе, решить, что будет
идентификатором человека, начинать создавать электронную базу паспартов
и начинать состыковать ее с другими базами и открыть для возможности
запросить паспорт через электронные пути (Кто тормозит развитие
электронного правительства? // http://censor.net.ua/blogs/365/kto_tormozit_
razvitie_elektronnogo_pravitelstva. – 2015. – 07.04).)
Євген Заїка, координатор громадської ініціативи «Система
народного контролю «Слово і Діло»:
«Голос однієї людини влада може й не почути, а петиція – це вже
потужний хор», – заявив на нещодавньому засіданні Національної ради
реформ Президент Петро Порошенко, анонсуючи появу найближчим часом в
Україні порталу для петицій громадян.
Аналогія більш ніж достойна. Проте, якщо відкинути «лірику
Президента» і повернутись в українські реалії, то навіть сам факт появи
проекту закону зі змінами до ЗУ «Про звернення громадян», яким
передбачатиметься можливість подачі електронних петицій пересічними
громадянами в Україні, здійняв шквал голосів критики. Хто знає, чи то
головний хормейстр з питань e-демократії Адміністрації Президента Дмитро
Шимків не зумів в правильному руслі спрямувати обговорення ініціативи
Порошенка, хоча й виконав власну обіцянку розробити зміни, чи то дійсно в
запропонованому АП законопроекті є підводні камені. Але, як наслідок, у
стінах парламенту з’явився ще один проект закону за авторством депутата
від «Самопомочі» Павла Кишкаря.
Відтак, завтрашнє засідання парламентського комітету з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, де вперше у
стінах парламенту планується розгляд документів, обіцяє бути гарячим.
Адже з одного боку є «принципова зі слів Дмитра Шимківа» позиція АП,
щоб за основу брався саме президентський законопроект, а не Кишкаря. З
іншого – законопроект, запропонований Кишкарем, враховує більше
положень, які раніше висловлювались і напрацьовувались представниками
експертного середовища. Відтак нехтування його пропозиціями може
збурити по відношенню до АП й коло фахівців у цій сфері.
Чому взагалі така увага?
По-перше, петиції є перевіреним інструментом електронної демократії
в ряді розвинених країн світу. Зокрема, як зазначається у пояснювальній
записці одного із запропонованих законопроектів, згідно дослідження
цінностей World Values Survey (2010-2014) хоча б раз підписували петиції
близько 70 % громадян, які проживають у Швеції, 72,6 % у Швейцарії, 68,2
% у Великобританії, 60 % у США.
По-друге, рекомендації щодо впровадження відповідних сервісів давав
Україні ще у 2009 році Комітет міністрів Ради Європи.
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Ну і, нарешті, по-третє, і, напевно, головне – запровадження петицій є
чудовим предметом внутрішньополітичного піару, що особливо набуває
актуальності як для команди Порошенка, так і «Самопомочі», особливо
напередодні місцевих виборів у жовтні цього року.
Шкода лише, що на фоні всього цього дискусія щодо прийняття такого
ефективного і дійсно потрібного інструменту сучасної демократії має всі
шанси бути знову зосереджена в площині політичних домовленостей, а не
пошуку правової раціональності і доцільності. Тим більше, що як у випадку
із законопроектом Кишкаря, так і президентським проектом, працювати є над
чим.
Не буду акцентувати увагу на таких поширених пунктах, як терміни
розгляду, кількість підписантів, дискусії щодо яких виявились напевно
найпоширенішими. Зосереджу свою увагу лише на двох важливих, як на
мене, моментах.
Зокрема, у президентському проекті закону порядок прийому
електронних звернень до органів державної влади, місцевого
самоврядування та громадських об’єднань пропонується визначати їх
керівникам. Але при цьому немає жодного формулювання, на основі чого
кожен із керівників буде розробляти відповідний порядок розгляду. Не буду
претендувати на юридичну істину, однак можливо є сенс зафіксувати
затвердження КМУ типового порядку, на основі якого уже буде
розроблятися решта порядків. Інакше «каші в головах» нам не минути.
Другий момент стосується громадських об’єднань. Точніше їх вебпорталів і веб-сайтів, на яких можна буде розміщати петиції. Схожі
формулювання згадуються як у проекті закону Президента, так і в документі
зареєстрованому депутатом Кишкарем. Але чому виключно громадські
об'єднання? А як же бути із, наприклад, релігійними організаціями? Іншими
інститутами громадянського суспільства? Адже, ще ніхто не відміняв право
перших брати участь у громадському житті, що прописано не в одному
раніше затвердженому законодавчому акті?
Ну і останнє. У президентському проекті закону згадується ключовий
пункт, що як на мене, демонструє відношення АП до інституту електронних
петицій в Україні. Зокрема, «у разі визнання за доцільне викладені в
електронній петиції пропозиції можуть бути реалізовані органом, якому
адресована петиція». Зауважте, лише можуть. А можуть і не бути реалізовані.
Відтак, чи варто грати в електронну демократію в Україні саме за таких
формулювань?
Адже, по суті, нам з вами пропонують симулятор, який і для
задоволення суспільного запиту підійде і владі не заважатиме. Лише не можу
зрозуміти, що за таких умов буде спільного між електронними петиціями в
Україні і ряді країн Єворопи? Приставка «е»? (Чи заспіває «президентський
хор» e-петицій в Україні? // http://my.obozrevatel.com/politics/37625-chizaspivae-prezidentskij-hor-e-petitsij-v-ukraini.htm. – 2015. – 07.04).)
Володимир Дзьобак, для «Хвилі»:
Блоги та соціальні мережі
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Ви будете сміятися, але сьогодні я дізнався, що Пенсійний фонд
України не має централізованої інформаційної системи.
Це призводить до масових зловживань та розкрадань державних
коштів. Перевірки у ряді регіонів виявили порушень на мільйони гривень.
Існує потреба в тотальній інвентаризації ПФУ і якнайшвидшій розробці та
впровадженні нової інформаційної системи.
Що це дасть, покажемо на прикладі Греції. Донедавна у Греції не було
єдиної бази пенсіонерів. Після того, як вона запрацювала, виявилося, що
загальна кількість отримувачів пенсій становить 2,71млн осіб. А загальна
кількість виплат на пенсіонерів у цьому ж році склала, згідно реєстру, майже
вдвічі більшу суму – близько 4,5 мільйонів. І, як не дивно, так було всі
попередні роки!
У ході подальших перевірок державні служби Греції виявили, що одну
пенсію отримувало трохи більше 1,4 млн пенсіонерів, по дві – близько 930
тисяч, більше 303 тисяч пенсіонерів кожного місяця – по три пенсії… А 258
людей «умудрилося» отримувати одразу по сім!!! пенсій щомісяця. Цікаво, а
скільки у нас «умільців» зуміли отримати по сім пенсій одночасно???
P.S. № 1. У Грузії інвентаризація виявила 30 %!!! мертвих душ.
P.S. № 2. Якщо бюджет на цей рік становить 234,4 млрд грн із
дефіцитом, який покриватиметься безпосередньо з держбюджету, в
19 млрд грн, то зловживань у нас виявиться (у відсотках) не менше ніж в
Грузії. А це «тягне», щонайменше до 80 млрд грн. Саме стільки сьогодні не
вистачає ПФУ для збалансування видаткової і дохідної частини (за словами
міністра Розенка) (Простий рецепт наповнення Пенсійного фонду України
//
http://hvylya.net/analytics/society/prostiy-retsept-napovennya-pensiynogofondu-ukrayini.html. – 2015. – 07.04).)
Ігор Жданов, міністр молоді та спорту України:
Підписав наказ № 918 «Про порядок застосування системи
електронних закупівель». Відповідно до наказу Міністерство молоді та
спорту, а також державні підприємства та бюджетні установи: НСК
«Олімпійський», «Арена-Львів», Палац спорту, база олімпійського резерву
«Конча-Заспа», «Укрспортзабезпечення» та інші – переходять на систему
електронних закупівель.
Зобов’язав усіх керівників цих держпідприємств та бюджетних установ
в десятиденний строк провести дії, спрямовані на приєднання до системи
електронних закупівель товарів, робіт та послуг вартість яких не перевищує
межі, встановлені Законами України «Про здійснення державних закупівель»
та «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської
діяльності».
Вони мають розробити та затвердити відповідні порядки застосування
системи електронних закупівель товарів та послуг, а також надіслати до
Мінмолодьспорту звіт про результати проведеної роботи.
Запровадження такої системи дозволить відслідковувати закупівлі цих
підприємств фактично в режимі реального часу та значно зменшить
Блоги та соціальні мережі
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можливості для «відкатів» і загалом поле для корупційних діянь. Ці, та інші
вже вжиті заходи (публікація бюджету міністерства, паспортів бюджетних
програм, наказів про проведення змагань та зборів з відповідним фінансовим
забезпеченням), на моє переконання, роблять діяльність Міністерства
максимально прозорою та відкритою для контролю з боку громадськості. Це
реальні кроки, які не на словах, а на ділі підвищують ефективність боротьби з
корупцією.
Окрім того, мною дано доручення пришвидшити публікацію на сайті
міністерства даних за підсумками 2014 р. про результати фінансової
діяльності державних підприємств, які знаходяться у сфері управління
відомства. У 2015 році такі дані будуть публікуватися щоквартально.
Нещодавно, також зібрав окрему нараду та ще раз попередив всіх
заступників міністра і керівників структурних підрозділів – недоторканних у
нас немає і не буде. Кожний, хто реально винен у корупції – буде нести
кримінальну відповідальність (Мінмолодьспорт переходить на електронні
закупівлі // http://blogs.pravda.com.ua/authors/zhdanov/551d3414755fb. – 2015.
– 02.04).
Олексій Хмара, президент українського відділення Transparency
International:
Днями українці дізналися, що вже в квітні зможуть отримати в
електронній формі всі необхідні довідки для підприємницької діяльності.
Але мало хто знає, що до кінця цього року в Україні повинні
запрацювати ще п’ять електронних он-лайн-сервісів від держави.
Ось Топ-5 електронних послуг, які можна буде отримати, не
виходячи з дому:
– реєстрація місця проживання;
– оформлення державного та закордонного паспорту;
– державна реєстрація земельних ділянок;
– внесення та отримання відомостей державного земельного кадастру.
Transparency International Україна підготувала кілька рекомендацій по
швидкій зміні найбільших проблем. Зокрема:
Так, Кабінету Міністрів експерти радять:
– чимшвидше затвердити Державну антикорупційну програму на 2015–
2017 роки;
– забезпечити створення та діяльність Національного агентства з питань
запобігання корупції;
– розробити та подати на розгляд парламенту законопроект про публічні
консультації із громадськістю, яким визначати порядок проведення таких
консультацій на різних рівнях та чіткий перелік випадків, коли консультації
обов’язкові.
Від Верховної Ради очікується:
– ухвалення в другому читанні законопроектів №2171 «Про внесення змін до
деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі
відкритих даних» та №2172 «Про внесення змін до статті 28 Бюджетного
Блоги та соціальні мережі
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кодексу щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі
відкритих даних».
Значно більше рекомендацій експерти надали громадським
активістам:
– контролювати виконання місцевими радами вимог закону про доступ до
публічної інформації щодо оприлюднення проектів рішень за 20 днів до їх
розгляду, оприлюднення порядків денних та протоколів пленарних засідань
місцевих рад, їх виконкомів, постійних комісій тощо;
– запровадити практику участі громадськості в засіданнях місцевих рад та їх
постійних комісій;
– оскаржувати в судовому порядку акти влади у випадку недотримання в
процесі їх розробки вимог щодо консультацій із громадськістю;
– користуватись можливостями інформаційно-комунікаційних платформ на
зразок «Відкритий бюджет»;
– розпочати моніторинг надання соціальних та адмінпослуг та вимагати
врахування результатів такого моніторингу через механізми консультацій із
громадськістю та громадську експертизу діяльності органів влади;
– здійснювати моніторинг роботи антикорупційних гарячих ліній та вимагати
інформування громадськості про результати розгляду звернень, що
надходять на такі лінії;
– контролювати оприлюднення та зміст майнових декларацій службовців,
вимагати оприлюднювати результати перевірки таких декларацій;
– повідомляти компетентні органи, а передусім, Національне агентство з
питань запобігання корупції про відомі їм конфлікти інтересів службовців та
вимагати інформацію про результати розгляду цих повідомлень та вжиті
заходи (Що робити, аби в Україні врядування насправді стало відкритим
// http://www.pravda.com.ua/columns/2015/04/1/7063290. – 2015. – 01.04).
Lena Minitch:
Пришла и моя очередь написать пост про госслужбу: я рада, что мне
выпала честь создать и возглавить новый Департамент Цифровой Экономики
и я стала частью самой передовой команды Министерства Экономического
Развития и Торговли.
Для меня это не резкий поворот, а эволюционное продолжение всей
моей предыдущей карьеры и общественной деятельности. 15 лет тому назад в
2000 году я уехала работать за границу и на протяжении 10 лет работала во
многих странах (Чехия, Англия, Германия, Азербайджан), внедряла
инновационные проекты и работала на руководящих постах в крупных
телеком компаниях. С 2010 года я вернулась в Украину и до середины
2014 года возглавляла компанию «Фрештел».
C прошлого года я стала частью команды EasyBusiness и в статусе
советника Министра Экономики активно занималась программой
дерегуляции телеком сектора. Результатом стал план дерегуляции,
утвержденный КабМином 17.03.2015.
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В конце февраля на встрече у Министра Айвараса Абромавичуса я
познакомилась с Сашей Боровиком и после встречи с ним, где мы обсуждали
инновации, технологии, цифровизацию, вектора стратегии развития
Украины, big picture, Digital Agenda for Europe и тд – получила предложение
присоединиться к новой команде САШИ БОРОВИКА.
Почему-то именно в это время появились другие предложения по работе
– одно на позицию СЕО телеком компании, второе СЕО инновационного
технологического инкубатора. За границей. Хорошо оплачиваемые. Экспатпакеты.
Для кого-то наверное, мое решение будет абсолютно непонятно и
возникнут вопросы – неужели можно отказаться от таких перспектив за
границей? Статус, деньги, хороший пакет и тд – заради ЧОГО?
Поверьте – можно. Когда это уже все было и ценности перешли на
абсолютно другую категорию – реализацию заради будущего наших детей.
Заради счастливой старости наших родителей, заради видения, что Украина –
это страна, где престижно и комфортно работать, жить и растить детей, куда
стремятся все инвестора и это «Cool» иметь бизнес в Украине.
На прошлой неделе взгляд остановился на виде из окна офиса, где все
мы волонтеры работаем, и в который раз пришла одна и та же мысль:
«Если я сейчас опять уеду работать на экономику другой страны, и
многие другие профессионалы сделают так же, то кто же тогда будет
восстанавливать экономику в нашей стране?»
Я не верю в случайности, все в жизни происходит не просто так, а с
определенной целью. И если в тот же день, переворачивая страницу в
записной книжке с цитатами от Нельсона Манделы, я вдруг вижу надпись на
новом листе:
«I have always admired men and women who used their talents to serve the
community (Nelson Mandela, autobiography, 1998), я понимаю, что это не
просто цитата, это ответ на многие мои вопросы :)))
Буду рада видеть в нашей команде динамичных профессионалов,
разделяющих те же ценности: Честность, Чистоту, Солидарность и
стремление
работать
на
благо
общества…
(https://www.facebook.com/Lena.Minitch/posts/1599655410321019. – 2015. –
01.04).
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Інфографіка

(https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/photos/a.149490445219878
.1073741829.149481385220784/244307752404813/?type=1&fref=nf. – 2015. –
09.04).
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Порівняння змін, які пропонує Президент України з діючим
законодавством:

(Чи заспіває «президентський хор» e-петицій в Україні?
http://my.obozrevatel.com/politics/37625-chi-zaspivae-prezidentskij-hor-epetitsij-v-ukraini.htm. – 2015. – 07.04).

Інфографіка

//
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Графічні коментарі до планів розвитку Цифрової економіки

(https://www.facebook.com/Lena.Minitch. – 2015. – 05.04).
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Зарубіжний досвід
В Азербайджане создан новый Сертификационный центр по выдаче
электронной подписи.
Новый центр будет заниматься интеграцией е-подписи в чипы
удостоверений личности нового поколения и обрабатывать запросы из девяти
центров персонализации, действующих при министерстве внутренних дел
(МВД) Азербайджана.
На основании полученных запросов ИВЦ будет готовить сертификаты и
направлять их обратно. Информация на чипы новых удостоверений личности
будет вноситься МВД.
Алгоритмы, которые будут применяться в Центре сертификационных
услуг, исследуются с учетом сертификационных тестов, проводимых
авторитетными международными структурами.
Выдача новых удостоверений личности в Азербайджане ожидается с
первого декабря 2015 года (В новых удостоверениях появится
электронная подпись // http://news.day.az/economy/570826.html. – 2015. –
14.04).
Правительство Индии планирует запустить платформу для
электронного образования и обеспечить школы Wi-Fi.
Разрабатываемая платформа Swayam будет своего рода хранилищем
массовых открытых онлайн-курсов (MOOCs), которые являются одной из
форм дистанционного образования. В качестве дополнений к традиционным
материалам учебного курса, таким как видео, чтение и домашние задания,
эти курсы дают возможность использовать интерактивные форумы
пользователей.
На создание виртуальных классов, обеспечение школ бесплатным Wi-Fi
и запуск специальной образовательной платформы власти выделили
16,7 миллионов долларов США (Индия расширит возможности онлайнобразования // http://open.gov.ru/events/5512421. – 2015. – 10.04).
Начальник сектора финансово-бюджетного отдела Госфонда Руфат
Оруджлу:
Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана
продолжает
расширять
список
предоставляемых
населению
электронных услуг.
«Суть услуги заключается в том, что плательщики обязательного
государственного социального страхования, работодатели, смогут
воспользоваться специальным программным обеспечением для заполнения
всего необходимого пакета отчетов».
Необходимое программное обеспечение (ПО) доступно для загрузки на
официальном сайте ГФСЗ по адресу sspf.gov.az.
Зарубіжний досвід
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«Эти программы помогут работодателям заполнять и отправлять в
Соцфонд отчеты по обязательному государственному соцстрахованию (В1 и
В2), информацию о застрахованных ими лицах (В3) в электронной форме.
Кроме того, представлено ПО для заполнения и представления квартальных
(годовых) отчетов по такому виду страхования, а также отчетности
владельцев земель, пригодных для сельского хозяйства. Кроме того, в
скачиваемый пакет встроены необходимые памятки и правила
использования».
В настоящее время Соцфонд получает подобные отчеты от более чем 11
тысяч крупных и средних страхователей в полностью электронном виде.
«В Баку электронная форма отчетности обеспечена полностью. В
то же время, мелкие предприниматели, землевладельцы, ведущие
бухгалтерию в неавтоматизированном виде, а также индивидуальные
предприниматели, смогут воспользоваться специально созданными «столами
помощи» для перехода к электронной отчетности. Эти столы организованы
во всех местных отделениях ГФСЗ. С их помощью граждане могут
представить отчеты в Соцфонд в электронной форме. Мы ожидаем, что с
развитием этой услуги удельный вес электронных отчетов, поступающих от
страхователей, осуществляющих небольшие платежи, значительно вырастет»
(Госфонд
соцзащиты
расширил
список
е-услуг
//
http://news.day.az/economy/480516.html. – 2015. – 08.04).
Первый заместитель председателя филиала «Бірлік» партии «Нұр
Отан», Кайшарова Алия:
Жители столицы Казахстана смогут узнать об избирательных
участках и наличии свое фамилии в списках для голосования с
помощью специального сервиса.
Сайт service.astana.kz. ранее сообщал людям о том к каким
поликлиникам они прикреплены, номер очереди ожидающих получения
жилья, мест в дошкольные организации и т.д. Теперь, каждый гражданин
Казахстана проживающий в Астане может вбить свой ИИН и получить
информацию о номере участка, его адресе и номере телефона к которому он
прикреплен. В случае если ИИН не идентифицировался, граждане смогут
оставить свои данные – ошибку исправят, и вас внесут в избирательные
списки.
«Стоит отметить, эту же информацию можно получить и через
электронное правительство e-gov. Мне кажется, это главное, что мы должны
разъяснять людям. Они в меру своих каких-то ежедневных рутинных дел, не
всегда могут обратить на это внимание, проверить списки, узнать об участке
где он может проголосовать. Но я считаю, что каждый избиратель должен
воспользоваться своим конституционным правом и прийти на выборы 26
апреля» (Татьяна Ковалева Проверить избирательные списки и участки
можно через Интернет // http://www.zakon.kz/4701849-proverit-izbiratelnyespiski-i-uchastki.html. – 2015. – 07.04).
Зарубіжний досвід
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Правительство РФ утвердило перечень документов, передаваемых в
электронном виде при информационном взаимодействии органов
государственной власти.
Распоряжение направлено на реализацию пункта 2 постановления
правительства от 6 сентября 2012 года № 890 «О мерах по
совершенствованию
электронного
документооборота
в
органах
государственной власти», которым предусматривается переход на обмен
документами в электронном виде федеральных органов исполнительной
власти между собой и с правительством до 31 декабря 2016 года.
Распоряжение будет способствовать снятию ограничений для применения
юридически значимого электронного документооборота.
Подписанным во вторник 7 апреля распоряжением утверждѐн перечень
видов документов, передаваемых в электронном виде. При отсутствии
технической возможности формирования в электронном виде документов,
включенных в перечень, следует осуществлять формирование и передачу
таких документов на бумажном носителе. Обмен информацией необходимо
производить с соблюдением законодательства Российской Федерации о
защите информации.
Перечень состоит из 37 пунктов (Татьяна Костылева Утвержден
перечень документов для обмена между госведомствами в электронном
виде
//
http://d-russia.ru/utverzhden-perechen-dokumentov-dlya-obmenamezhdu-gosvedomstvami-v-elektronnom-vide.html. – 2015. – 07.04).
Директор
Информационно-вычислительного
центра
(ИВЦ)
министерства связи и высоких технологий Азербайджана Наиль
Марданов:
Запись на прием к руководству государственных структур в
Азербайджане в режиме онлайн стала доступна на портале «Электронное
правительство» (e-gov.az).
На начальном этапе эта услуга дает возможность гражданам записаться
на прием руководства Исполнительной власти Билясуварского района
Азербайджана.
«Граждане могут записаться на прием и отследить весь процесс
выполнения запроса в режиме онлайн, то есть увидеть, кому обращение
переадресовано, сколько запросов было подано, узнать сроки его выполнения
и так далее. Учитывая актуальность услуги, в настоящее время установлено
сотрудничество с рядом местных органов Исполнительной власти страны для
их дальнейшего к ней подключения».
Е-услуга имеет интуитивный интерфейс, который прост в эксплуатации.
Кроме того, предусмотрена возможность перевода письменных обращений
граждан в цифровой формат, что также найдет свое отражение на портале еуслуг с перечисленными выше возможностями.
«Софтверная составляющая новой услуги позволяет подключить к ней
все изъявившие такое желание органы на основании их обращения. Также ее
преимуществом является то, что вышестоящие инстанции получают
Зарубіжний досвід
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возможность
контролировать
процесс
исполнения
сотрудниками
госучреждений обращений граждан, что в свою очередь приведет к
повышению ответственности чиновников».
Портал
«Электронное
правительство»
является
ключевым
инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями
государственного и частного секторов. Он призван снизить количество
запрашиваемых у граждан документов за счет того, что различные органы
будут взаимодействовать друг с другом в электронном виде.
Доступ к порталу осуществляется с использованием ЭЦП,
идентификационных данных частных предпринимателей и граждан,
верификационных данных (логин и пароль), а также мобильной системы
аутентификации, которые можно получить в электронной форме после
прохождения регистрации на портале (Гусейн Велиев Запись на прием в
госучреждения Азербайджана доступна в режиме онлайн //
http://www.trend.az/business/it/2379951.html. – 2015. – 03.04).
Министр юстиции Армении Ованнес Манукян:
Правительство Армении придает существенное значение проводимым в
сфере общественных услуг реформам, основной целью которых является
повышение качества данных услуг, обеспечение более эффективного
обслуживания населения.
Меморандум о сотрудничестве, подписанный 3 апреля 2015 г.,
направлен на предоставление Национальной статистической службе РА
данных из Единой электронной системы управления регистрацией актов
гражданского состояния в электронном варианте и обеспечение доступности
статистических данных.
Меморандум о сотрудничестве будет способствовать также упрощению
документооборота между двумя структурами, исключению ошибок и
упущений, сокращению расходов из госбюджета (О. Манукян:
Правительство Армении придает существенное значение проводимым в
сфере
общественных
услуг
реформам
//
http://www.panorama.am/ru/law/2015/04/03/manukyan-mnacakanyan. – 2015. –
03.04).
В Бишкеке представлены первые результаты исследования по
готовности правительства, министерств и ведомств к публикации в
Интернете открытых данных. То есть информации, представляющей
общественный интерес. Этот проект реализуется при поддержке Всемирного
банка и представительства ООН в КР как один из элементов перехода к
электронному правительству.
В Кыргызстане поставлена цель к 2017 году создать электронное
правительство. Открытые данные – это ключевой аспект этой программы, он
открывает новые возможности в оказании социальных услуг.
… Руководитель программы ООН в КР Александр Аванесов:
Зарубіжний досвід
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Работа по открытым данным в Кыргызстане очень полезна во всех
отношениях. Всемирный банк и ПРООН совместно поддерживают эту идею.
«Использование данных и новых технологий во многих странах полезно
для информирования населения, для борьбы с коррупцией. Открываются
возможности для развития рынка и создания новых рабочих мест, для
ориентирования различных слоев населения, и в первую очередь молодежи, в
поисках новых возможностей. Открытые данные помогают бизнесу
ориентироваться в использовании инвестиций. Если мы сможем ввести
такую практику, то это принесет пользу Кыргызстану».
Публикация открытых данных помогает повысить качество госуслуг в
сфере образования и здравоохранения. Граждане могут сообщать о своих
потребностях органам власти, чтобы корректировать инициативы и выявлять
случаи неэффективного расходования бюджетных средств.
Предварительные выводы, сделанные привлеченными зарубежными
экспертами в Кыргызстане, показали, что политическая и государственная
поддержка проекта имеется, однако осведомленность о них в целом
достаточно низкая. Необходимо хорошо объяснять обществу возможности
открытых данных.
Некоторые ведомства готовы лучше, чем другие, и их выбрали в
качестве пилотных: Минобразования, мэрия, Гидромет, МЧС, казначейство,
Минфин, Минздрав, ФОМС, ГРС, Соцфонд, Нацстатком и Минэкономики.
Проекты касаются таких областей, как здравоохранение, образование,
муниципальные услуги, статистика и окружающая среда.
Первая задача – помочь министерствам подготовить свои данные.
Пилотные группы экспертов должны сформировать перечень данных,
которые могут быть интересны населению и активно использоваться.
В марте состоялись первые заседания рабочих групп и круглые столы с
участием экспертов и разработчиков программного обеспечения. К июню
планируется представить версию портала data.gov.kg (Бермет Маликова В
Кыргызстане создадут портал открытых данных госструктур //
http://www.vb.kg/doc/308853_v_kyrgyzstane_sozdadyt_portal_otkrytyh_dannyh_
gosstryktyr.html. – 2015. – 03.04).
Делегация Государственного агентства по оказанию услуг
гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана
совершила визит в Брюссель.
1 апреля делегация приняла участие в конференции на тему
«Институциональные условия в развитии успешных программ электронного
правительства». Основными темами обсуждений стали: «электронное
правительство», создание открытых баз информации, преимущество и
значимость использования в Европе опыта ASAN xidmət. Заместитель
генерального директора Информационного центра Бельгии Роберт Херзель
проинформировал участников конференции о деятельности государственных
структур в сферах услуг и «электронного правительства», опыте Бельгии и
важности внедрения еще более инновационных методов. Посол
Зарубіжний досвід
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Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров предоставил информацию о
мерах, предпринятых в Азербайджане в области «электронного
правительства» и модели ASAN xidmət, а также успешном опыте
Азербайджана в сфере оказания государственных услуг, роли сотрудничества
Азербайджан-Бельгия и Азербайджан-Евросоюз. Также состоялась
презентация подготовленного организацией «Vision» отчета под названием
«Использование умных технологий и творчества в совершенствовании
отношений между государством и гражданами: Модель Азербайджана».
Заведующий отделом международных связей Госагентства Азад
Джафарли предоставил информацию о создании центров ASAN xidmət,
главных сферах их деятельности, направленной на оказание населению
оперативных, удобных и качественных услуг. Затем директор ООО «Центр
инноваций» Камран Агаси рассказал о принципах работы центров,
стандартах качества и правилах выбора кадров. В завершении мероприятия
прошли обсуждения по соответствующей теме и были предоставлены ответы
на вопросы участников. Было озвучено общее мнение о продолжении
сотрудничества и деловых связей между Азербайджаном, Италией и
Бельгией в направлении внедрения и доведения до других стран передовых
технологий. В мероприятии участвовали представитель Информационного
центра Брюсселя Франсуа Ду Мортьер, представители Центральной
организации европейской политики, официальные лица Федеральной
информационно-коммуникационной структуры, эксперты, представители
гражданского общества и общественности Брюсселя (В Брюсселе
состоялась презентация ASAN xidmət // http://www.1news.az/society/201504
02050910171.html. – 2015. – 02.04).
Министр по информационным технологиям и коммуникациям
Индии объявил о принятии новых правил формирования госзакупок
программного обеспечения, в соответствии с которыми открытое ПО
будет рассматриваться в качестве предпочтительного варианта при
реализации проектов по оказанию услуг в рамках электронного
правительства.
Кроме освобождения от привязки к поставщику и сокращения издержек
за счѐт избавления от лицензионных выплат и навязывания покупки
обновлений, ожидается, что принятое решение позволит стимулировать
появление новых индийских стартапов, участвующих в создании открытого
ПО, а также предоставит госорганам контроль за программным
обеспечением, что стратегически важно в долгосрочной перспективе.
В соответствии с новыми правилами, все госзакупки и запросы на
разработку, связанные с проектами по развитию электронного правительства,
должны обязательно отмечать предпочтительность создания открытых
решений, распространяемых под лицензиями, одобренными Фондом СПО
или организацией OSI. При предложении проприетарных решений
поставщики и производители должны будут предоставить обоснование,
почему в данной области проблематично использовать открытое ПО.
Зарубіжний досвід
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Новые правила уже подписаны министром и введены в действие (Индия
отдаѐт предпочтение открытому ПО при развитии электронного
правительства // http://www.penki.lt/Programmnoe-obespechenie/Indiyaotdayot-predpochtenie-otkrytomu-P.im?id=349867. – 2015. – 02.04).
Джои Лэм, заместитель руководителя информационной службы
правительства Гонконга:
Правительство
Гонконга
планирует
создать
мобильные
приложения,
которые
позволят
предоставлять
гражданам
персонализированные государственные услуги.
Своевременные напоминания для граждан, учитывающие их
предпочтения и нужды, станут возможны благодаря аналитической системе и
геопространственным технологиям.
«У нас есть возможность взаимодействовать с гражданами за счет
точного анализа их запросов». Персонализировать можно около 90
работающих приложений добавив в них также push-уведомления о погоде и
качестве воздуха в городе.
Кроме того, в дальнейшем появятся приложения по дорожному
движению, парковке и с интерактивным расписанием автобусов. Для того
чтобы стимулировать разработчиков к созданию новых удобных
приложений, власти намерены продолжить публикацию открытых данных.
Аналогичный проект персонализации госуслуг разрабатывается и в
Сингапуре (Гонконгские власти намерены персонализировать мобильные
приложения // http://open.gov.ru/events/5512350. – 2015. – 02.04).
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досліджень з проблематики електронного урядування
теоретичні питання
Басараб М. Розхитати владний картель / Михайло Басараб //
Український тиждень. – 2015. – № 5. – С. 10–13.
Бунецкий Д. «Цифра» для народа: Е-правительство поможет уменьшить
очереди, облегчить жизнь бизнесу и уберет коррупцию. Но ждать еще долго /
Дмитрий Бунецкий // Сегодня. – 2015. – 19 января. – С. 22–23.
Даниленко В. Держава і суспільство в умовах електронної демократії (на
прикладі країн Євросоюзу) / Володимир Даниленко // Український
інформаційний простір. – 2014. – № 2. – С. 69–76. У статті аналізується взаємодія
між державою і суспільством в умовах електронної демократії у країнах Євросоюзу.
Класифікуються послуги, які надає держава громадянам, бізнесу, системі охорони
здоров'я.

Душко М. Правове забезпечення розвитку електронного судочинства та
системи електронного документообігу у судах України / М. Душко. – Суми :
ДВНЗ «УАБС НБУ, 2015. – 11 с. У роботі досліджено правове забезпечення
розвитку електронного судочинства та системи електронного документообігу в судах
України. Запропоновано визначення поняття електронне судочинство. Здійснено
порівняльно-правовий аналіз правового регулювання електронного судочинства та
електронного документообігу в зарубіжних країнах. Виявлено проблеми правового
забезпечення електронного судочинства та системи електронного документообігу в судах
України. На основі проведеного дослідження запропоновано напрями удосконалення
правового забезпечення електронного судочинства та системи електронного
документообігу в судах України.

Поліщук М. М. Розширення функціоналу електронного біометричного
паспорта для застосування в електронному документообігу / М. М. Поліщук
// Адаптивні системи автоматичного управління. – 2015. – Т. 2. – №. 25. –
С. 33–40. У статті проаналізовано концепцію застосування електронного біометричного
паспорта (далі – ЕБП) як засобу електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). Описано
прототип такого паспорта. Виділено технічну платформу на якій можлива реалізація
вказаної концепції. Програмна частина розроблена на основі відкритого програмного
продукту Java Machine Readable Travel Documents (імплементація вимог Міжнародної
організації цивільної авіації до реалізації електронних паспортів) та інших програмних
продуктів, які забезпечують криптографічний захист інформації та безпечну взаємодію з
електронними картками. Розроблений прототип складається з трьох модулів: модуль
взаємодії з логічною структурою даних ЕБП, модуль взаємодії з відкритим ключем
активної автентифікації та модуль взаємодії з особистим ключем активної автентифікації.
Описано ключові елементи кожного модуля. Отримані результати дозволяють спростити
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доступ громадян до послуг ЕЦП та прискорити процес впровадження системи
електронного урядування на території України.

Руденко О. ONLINE – власть: Процесс создания «электронного»
государства, по мнению большинства участников тематического «круглого
стола» пошел. Концепцию его архитектуры и координационный орган для
управления еще предстоит создать / Олег Руденко // Бизнес. – 2015. – № 13. –
С. 46–49.
Руденко О. Приключения электроников: Государство в ...надцатый раз
взялось за создание в Украине так называемого «электронного
правительства» / Олег Руденко // Бизнес. – 2015. – № 5. – С. 9.
Руденко О. Свидетели e-gov: Украинское электронное правительство –
многолетняя несбыточная мечта граждан и бизнеса. Для полноценного
запуска e-government государство должно определиться с принципами
использования базовых элементов идентификации / Олег Руденко // Бизнес. –
2015. – № 13. – С. 42–43.
зарубіжний досвід
Ефимов А. А. Электронное правительство как реализация императивов
демократизации и информатизации современного общества [Электронный
ресурс] / А. А. Ефимов // Экономические и социально-гуманитарные
исследования. – 2014. – № 3–4. – Режим доступа: http://www.esgimiet.ru/images/Stati201434/Efimov.pdf. – Загл. с екрана. Автор рассуждает о
взаимосвязи информатизации и демократизации общества, которые, по его мнению,
находятся в диалектической взаимозависимости, поскольку информатизация расширяет
возможности государства служить свободе и своих граждан, и общественной жизни.
Наиболее полно и многогранно сущность информатизации и демократизации
интегрирована в концепции открытого общества. Идея электронного правительства,
рожденная императивами демократизации и информатизации, является одним вариантов
из реализации их взаимосвязи в практике государственного управления.

Лунѐв Р. А. Требования к составу функций веб-сервиса оказания
электронных услуг населению [Электронный ресурс] / Р. А. Лунѐв, А. А.
Стычук, А. А. Митин // Информационные системы и технологии. – 2015. – Т.
87. – №. 1. – Режим доступа: http://gu-unpk.ru/file/science/journal/isit/ISiT_12015_kratkij.pdf#page=13. – Загл. с екрана.
Петросян С. И. Политическое управление и информационные
технологии в сфере предоставления государственных и муниципальных
услуг [Электронный ресурс] / Сергей Игоревич Петросян // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2015. – №
3
(53).
–
Ч.
II.
–
C.
140–144.
–
Режим
доступа:
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http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2015_3-2_37.pdf. – Загл. с екрана.
Статья посвящена анализу актуальных изменений в современном процессе политического
управления, таких как развитие информационно-коммуникационных технологий и их
проникновение в систему функционирования института политического управления –
государственное управление; а также вытекающей из развития этих явлений концепции
информационного общества, основной идеей которой является реализация открытости и
доступности для граждан информации в электронном виде о деятельности и услугах
государственных органов власти. Автором выявляются тенденции к трансформации
субъектной функциональности в политическом управлении в контексте распространения
инновационных технологий (на примере «электронного правительства») в сфере
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Уткина В. В. «Экономика знаний» Финляндии: есть чему поучиться //
Вестник Томского государственного университета. – 2015. – №. 390. – С.
171–178. Представлен анализ финской модели построения «экономики знаний» как
европейской модели арктической экономики. Выявляются сходные черты Финляндии и
России, позволяющие практически использовать полученные результаты. Дается
описание использования программ по управлению знаниями в парламенте Финляндии, в
локальных органах власти, изучен опыт взаимодействия бизнеса и государства в целях
развития «знаниевого общества», сформулированы концептуальные особенности
«экономики знаний» в Финляндии.

Шнепс-Шнеппе М. А. О создании единого информационного
пространства общества / М. А. Шнепс-Шнеппе, Д. Е. Намиот,
В. А. Сухомлин // International Journal of Open Information Technologies. –
2015. – Т. 3. – №. 2. – С. 1–10. В построении информационного общества России
ведущая роль принадлежит ОАО «Ростелеком». В статье рассмотрен опыт создания
единого информационного пространства Министерства обороны США и изложены
методические материалы, которые могут быть полезны при построении информационного
общества в России, в том числе разработка мета-модели единого информационного
пространства, применение языка SysML.
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