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ПОДІЇ

Вебінар на тему «Why AI needshumans»

Тренінг «E-LabDay» для представників ОТГ Вінничини

26 березня координатор з розвитку у Коледжі Європи Лукаш 
Круль провів черговий вебінару рамках проекту «Лабораторія 
електронної демократії» за фінансової підтримки Фонду Чарльза 
Стюарта Мотта та швейцарсько-української програми «Електронне 
врядування задля підзвітності влади та участі громади» Програми 
EGAP, яка спрямована на використання новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій, що допомагатимуть вдосконалити 
якість врядування, покращать взаємодію влади та громадян та 
сприятимуть соціальним інноваціям в Україні. Під час вебінару 
експерт розповів про те, що все програмне забезпечення, 
включаючи програмне забезпечення для машинного навчання, 
розроблено людьми. І люди мають тенденцію бути упередженими, 
робити помилки, а не повністю розуміти наслідки своїх дій. 
Вебінар пояснює те, як зрозуміти цей людський елемент у розробці програмного забезпечення 
та як ГО, державні службовці, журналісти працюють у цифровій епосі. Наприкінці вебінару 
Лукаш Круль надав відповідь на питання слухачів щодо прогнозованих майбутніх людських 
винаходів та відкриттів. Запис вебінару доступний онлайн.

Повна версія вебінару (англійською)

6 березня у приміщенні Вінницького Центру Розвитку 
Місцевого Самоврядування відбувся тренінг «E-LabDay» для 
представників ОТГ Вінничини. Захід відбувся в рамках проекту 
«Лабораторія електронної демократії» ГО «Подільська Агенція 
Регіонального Розвитку».  Усі учасники тренінгу ознайомились 
із питаннями електронного урядування та електронної 
демократії, інструментами е-демократії, процесом електронної 
ідентифікації, електронними послугами та роботою з порталами 
на основі відкритих даних.

Модераторами тренінгу виступили Софія Сакалош https://
www.facebook.com/sofia.sakalosh?fref=mentions, керівниця 
«Лабораторії електронної демократії», Віктор Маценко, 
регіональний координатор програми EGAP в Вінницькій 

області та Віталій Швець https://www.facebook.com/vitaliy.shvets.1?fref=mentions, радник з 
муніципальних послуг ВЦРМС.

Попри тренінг, учасники мали змогу відвідати Вінницьку міську раду https://www.facebook.com/
Vinnytsia/?fref=mentions, де вони дізнались більше про те як функціонують сервіс Цілодобова 
Варта, Прозорий офіс та Ситуаційний центр. Більше фото із заходу доступні за посиланням.

Детальніше
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Друга сесія «Школи локальної демократії»

23-25 березня у Тернополі відбулась друга сесія освітнього 
проекту «Школа локальної демократії».Учасниками проекту 
стали «Команди змін» з 10-ти об’єднаних громад Заходу 
України, кожна з яких представлена депутатом місцевої ради, 
громадським активістом та працівником ради.Учасникам 
був представленийопис наступних програм: «Casers» 
(направлений на залучення молоді до життя міста та розвиток 
кадрового потенціалу); «Edupay» (покликаний забезпечити 
прозорість витрат коштів в освіті та викорінити корупцію); 
«Informer4citizens» (допомагає оперативно інформувати 
мешканців громади та залучати їх до участі); «Ecoinfo» (сприяє 
моніторингу стану екології та забруднення в громаді); «Animal-
ID» (підрахунок безпритульних тварин, онлайн дані про 
міграцію тварин); «Відкрите місто» (сервіс на якому мешканці 
повідомляють відповідні служби про важливі проблеми громади), Єдина система місцевих 
петицій. Як зазначив депутат Глибоцької ОТГ ДмитрійГлобак стосовно програми «Ecoinfo»: 
«Люди думають, що вони дотують освіту більше ніж держава, а цей проект дасть змогу відкрито 
показати та побачити скільки коштів надходить». Презентації цієї та інших  програм дозволили 
розвіяти міф, який існував серед учасників, що сервіси є недоступними для широкого загалу та 
дороговартісними. Проект “Школа локальної демократії” реалізовують громадська організація 
«Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» спільно з Тернопільським регіональним 
відділенням «Асоціації міст України» за підтримки фонду NED.

Більше про захід

НОВИНИ

Засідання Ради з розвитку інновацій
13 березня під керівництвом Володимира Гройсманавідбулось 
перше засідання новоствореної Ради з розвитку інновацій, 
що об’єднує бізнес, громадських експертів та владу заради 
системної підтримки інноваційного розвитку України. Таким 
чином розпочалась робота над розробкою урядової стратегії 
підтримки інновацій. На порядку денному засідання була 
підготовка змін до законодавства, які б відповідали сучасним 
реаліям інноваційної роботи та європейським вимогам. Окремим 
пунктом експертизазначити військові інновації, оскільки у 2015 
році було зареєстровано близько 40 компаній, що розробляють 
інновації в сфері виробництва дронів та продають продукцію за 
кордон. Щоб зберегти та примножити такі тенденції, потрібно 
створити вигідні умови. Спеціалісти встигли обговорити й 

питання стимулювання розвитку криптоекономіки та ІСО.На етапі створення знаходяться Офіс 
підтримки інновацій та Фонд розвитку інновацій, на діяльність якого цього року закладені 50 
млн грн.
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Фінансування проектів з бюджету участі Миколаєва

Форум WSIS

Планується запустити роботу Фонду, влітку і восени  видати перші фінансування. Як зазначає 
міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко: «Я щиро переконаний, що найближчим 
часом ми можемо зробити квантовий стрибок в розвитку інновацій».

Більше інформації та фото

Завершилося голосування та визначення переможців серед 
проектів, що претендували на фінансування з бюджету 
участі Миколаєва. Цього року розмір бюджету становить 10 
мільйонів гривень. Всього на конкурс подались 28 проекти, 
усі з яких отримали фінансову підтримку. Реалізація проектів 
розпочнеться в середині квітня. Серед переліку проектів будуть 
реалізовані 9 масштабних ініціатив (вартість кожної понад 300 
тисяч гривень) і 19 невеликих проектів (кожен вартістю до 
200 тисяч гривень). Згідно з проектом, що набрав найбільшу 
кількість голосів, планується створити громадський простір зі 
спортивною зоною та місцем для буккросингу. Вартість цієї 
ініціативи становить понад 600 тисяч гривень. Здебільшого 
проекти спрямовані на розвиток спортивної інфраструктури 
міста та освіту. Серед переліку ідей-новацій: створення 
лабораторії для занять робототехнікою й енергомодернізація однієї зі шкіл міста: заміна 
старого освітлення сучасним світлодіодним; появадресирувального майданчика для домашніх 
собак, мобільного кінодворика, мережі велопарковок і розумної трамвайної зупинки. Бюджет 
участі Миколаєва реалізований  за допомогою інструменту е-демократії, створеного в рамках 
реалізації програми, що поєднує в собі бюджети участі й місцеві електронні петиції. Повний 
перелік ініціатив можна переглянути за посиланням.

З 19 по 23 березня українська делегація брала участь у 
щорічному форумі WSIS, що проходив у Женеві. Цей форум 
є глобальною платформою для участі багатьох зацікавлених 
сторін, яка сприяє впровадженню WSIS ActionLines для 
сталого розвитку світу. Голова Державного агентства з питань 
електронного урядування України Олександр Риженко взяв 
участь у панелі «Інклюзивність - доступ до інформації і знання 
для всіх», у рамках якої поділився досягненнями України у 
сфері відкритих даних і досвідом сприяння розвитку публічно 
доступних соціальних, громадських, медіа та комерційних 
проектів на основі відкритих даних. За його словами, вирішенню 
останньої задачі допомагають такі національні конкурси, як 
EGAP Challenge і OpenDataChallenge.Форум організовувався 

ITU, UNESCO, UnitedNationsDevelopmentProgramme - UNDP, UnitedNationsConferenceonTradean
dDevelopment у тісній співпраці з іншими організаціями ООН. 

Більше ініціатив
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Переможці конкурсу на кращі практики е-демократії в освіті

Детальніше

Більше інформації

Дана подія дала можливість обміну інформацією, кращими практиками, водночас визначаючи 
нові тенденції та сприяючи розвитку партнерських відносин. 

22 березня Верховна Рада України дозволила здійснювати 
легалізацію об’єктів будівництва, які були зведені до квітня 
2015 року без відповідного дозволу. Закон ще має підписати 
Президент, і він набуде чинності наступного дня від моменту 
його опублікування. Такого роду «будівельна амністія» 
стосується, перш за все, жителів сільської місцевості, які 
через незнання або територіальну недоступність органів 
держархбудконтролю не оформили одразу своє будівництво 
або перебудову. Також це стосується і представників малого 
бізнесу – власників фермерських господарств. Якщо земельна 
ділянка, на якій розташований об’єкт, оформлена належним 
чином, то заявникам для легалізації своїх об’єктів потрібно 
здійснити три головні кроки. По-перше, отримати технічний 
паспорт на об’єкт, по-друге – подати декларацію про його 

введення в експлуатацію та отримати документ про право власності. Важливим аспектом є 
те, що другий крок наразі можна здійснити онлайн. Електронна послуга з введення будівлі в 
експлуатацію була впроваджена Державним агентством з питань електронного урядування 
України разом із Державною архітектурно-будівельною інспекцією України і Координатором 
проектів ОБСЄ в Україні у березні минулого року. Як і решту 50 е-послуг, які стали доступні 
громадянам і бізнесу, її можна знайти на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Послуги». 

Конкурс на кращі практики впровадження е-демократії в освіті 
– це ще один етап Всеукраїнського проекту «Громадянська 
освіта та електронна демократія в навчальних закладах». 
Нагородження переможців відбулося у Києві 16 березняпід 
час Фестивалю успішних практик у сфері громадянської освіти 
та електронної демократії. Найкращі практики обирали в 
дев’яти номінаціях, зокрема «Управління навчальним закладом 
за допомогою сервісів е-демократії», де перемогу здобула 
ідея створення єдиної системи управління, що передбачає 
електронні петиції, через які можливо впливати на управлінські 
рішення, та е-послуги з прийому громадян.У наступній номінації 
«Самоврядування в навчальному закладі завдяки е-демократії» 
переміг проект оперативного обміну інформацією за допомогою 
соціальних мереж, місцевих сайтів, персональних сайтів і блогів 
учителів. 

Введення об’єкта в експлуатацію онлайн
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Cім типових відмовок чиновників, щоб не відкривати дані

У номінації «Виховання громадянської компетентності учнів із застосуванням сервісів 
е-демократії» переміг проект щодо впровадження хмарних сервісів, аби ефективно 
використовувати часові й матеріальні ресурси як гімназії, так і учнів. Також були обрані 
переможці за номінаціями: «Громадянська компетентність педагога із застосуванням сервісів 
е-демократії», «Цифрова компетентність педагога із застосуванням сервісів е-демократії», 
«Виховання цифрової компетентності учнів із застосуванням сервісів е-демократії», «Робота 
з батьками із застосуванням сервісів е-демократії» та «Робота з громадою з використанням 
сервісів е-демократії». Проект ініціювали Академія навичок, Асоціація інноваційної та цифрової 
освіти й Українська студентська спілка та підтримала програма EGAP,  Міністерство освіти і 
науки України, Інститут модернізації змісту освіти МОН.

Катерина Оніліогву, керівниця напряму відкритих даних, проект 
«Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах» 
разом із Олексієм Вискубом, першим заступником Голови 
Державного агентства з питань електронного урядування 
України розповіли про відмовки, до яких вдаються вітчизняні 
чиновники, щоб не відкривати дані. За словами експертів перша 
відмовка звучить наступним чином: «Не можна, щоб хтось 
заробляв на наших даних. Ми виконуємо всю роботу, а хтось 
на цьому заробить?» Головною ознакою відкритих даних є їх 
доступність для використання і поширення, у тому числі — із 
комерційною метою. Деякі чиновники вважають, що саме їм 
належать «державні» дані, тобто інші не повинні отримувати 
комерційну вигоду від них. Головна цінність та потенціал 
відкритих даних полягає у можливості створення нових бізнес-

моделей та монетизації. Саме це розвиває інновації та становить цінність для економіки. Серед 
переліку інших відмовок спеціалісти також виокремлюють «Ми і так відкриті. Тільки подивіться 
на наш сайт, там море інформації». У цьому разі чиновники плутають відкриті дані з публікацією 
інформації на сайтах органів влади. Таким чином публічна інформація не є відкритими даними, 
оскільки вони в свою чергу є первинними структурованими даними у відкритих форматах, які 
дозволяють їх зручну та автоматичну обробку. Серед наступних відмовок виділяються: «Як 
це без печатки? Я викладу, а ви щось зміните? Без печатки і підпису — то не документ!», 
«Відкриті дані нікому не потрібні, у них нема жодної цінності» та інші.

Повний перелік проектів та переможців

Повний перелік відмовок та їх пояснення

ЕКСПЕРТНА ДУМКА
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Індекс місцевої е-демократії

Індекс місцевої е-демократії представляє перелік ТОП 
е-демократичних громадіз найбільших міст України. Створення 
такого індексу проявляє успіх у розвитку е-демократії. Проект 
«Індекс місцевої електронної демократії в Україні: пілотне 
дослідження», було підготовлено експертами: Сергієм 
Лобойко, Дмитром Хутким, Анною Ємельяновою, Христиною 
Приходько, Таїсією Кушніренко за підтримки Реанімаційного 
Пакету Реформ (РПР) та ГО «Центр UA». Впродовж проекту 
було розроблено критерії для Індексу - всього 42 показники; 
проаналізовано е-інструменти 10 найбільших міст України, 
щодо яких місцева влада надала дані; прорейтинговано8 
обласних центрів; розглянуто 2 кейси великих міст, які не є 
обласними центрами; проведено консультації щодо Індексу з 
регіональними коаліціями ГО.Перше місце наразі займає Київ, 

його наздоганяють Хмельницький та Вінниця. Цей проект є експериментальним, як заявляють 
експерти: «наступне дослідження враховуватиме думку не лише експертів, органів влади, а 
й громадськості». Детально ознайомитися з Індексом місцевої е-демократії можна на сайті, 
перейшовши за посиланням нижче.

Посилання на сайт

Портал електронних послуг міста Гельсінкі
У Гельсінкі розроблено портал електронних послуг, який 
полегшує життя пересічних громадян та гостей міста. Для 
кожної електронної послуги створено сторінку з детальним 
описом, що містить:назву е-послуги;інформацію про 
цільові групи отримання е-послуги;технічні вимоги до 
використання е-послуги;інформацію щодо процесу отримання 
е-послуги;часові рамки отримання е-послуги;строк дії 
результату отриманої е-послуги;електронні бланки у pdf-
форматі; форма для зворотного зв’язку тощо. Після реєстрації 
на веб-порталі користувач отримує доступ до персонального 
кабінету електронних послуг, у якому можна:переглядати 
надіслані заявки на отримання е-послуг, зберігати заявки 
на отримання е-послуг у вигляді чернеток та класифікувати 
форми та заявки за назвою, датою відправлення або датою оновлення. 

ЕКСПЕРТНІ МАТЕРІАЛИ

КРАЩІ ПРАКТИКИ
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OpenDataChallenge

Яскравим недоліком є Функціональність електронних послуг, яка не гарантується на мобільних 
телефонах та планшетних комп’ютерів, оскільки певні сторінки можуть неправильно 
відображатись, а посилання можуть не працювати.

Більше про портал

OpenDataLeadersNetwork

13 лютого стартував вже другий конкурс IT-технологій на 
базі відкритих державних даних − «OpenDataChallenge». 
IT-спеціалісти, підприємці та дизайнери знову мають змогу 
отримати фінансування на реалізацію власного стартапу. 
Цього разу призовий фонд становить 2.5 млн гривень. Серед 
основних критеріїв відбору вирізняють використання відкритих 
даних, інноваційність рішення, антикорупційний та соціальний 
вплив, перспективи розвитку, сильну та натхненну команду. 
OpenDataChallenge – це міжнародний формат конкурсу для 
проектів на основі відкритих даних, створений OpenDataInstitute 
(Лондон), провідною міжнародною інституцією, що займається 
пропагуванням відкритих даних у світі. Проект вперше 
масштабно стартував в Україні в 2017 році, зібравши понад 170 
заявок з усієї України, з яких було відібрано 10 фіналістів, та 

після інкубаційної програми – обрано 3 переможця, які розділили призовий фонд 1,5 млн грн. 
Цього разу заявку щодо стартапу можна подати до 10 квітня. 

24 - 26 квітня 2018 року Києві відбудеться другий цикл 
програми навчання та обміну ідеями у сфері відкритих 
даних --OpenDataLeadersNetwork. До участі запрошуються 
інноваційні лідери у центральних органах виконавчої влади, які 
відповідають за розвиток відкритих даних, мають ідеї як відкриті 
дані можуть бути використані для поліпшення ефективності 
функціонування держави та готові вчитися на прикладі інших 
лідерів і ділитися власним досвідом. Крайній термін подачі 
заявки на участь --  8 квітня 2018 р. OpenDataLeadersNetwork – 
це мережа, створена OpenDataInstitute для популяризації ідей 
відкритих даних у всьому світі. З 2015 року мережа допомогла 
більш ніж 30 урядовим лідерам посилити їх програми відкритих 
даних через обмін досвідом між учасниками та надаючи їм 
підтримку у напрацюванні, розробці та тестуванні нових ідей. 

АНОНСИ ПОДІЙ

Більше про OpenDataChallenge
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В Україні для представників центральних органів виконавчої влади програма вперше стартувала 
у 2017 році й 6 лідерів пройшли екстенсивну програму навчання та наразі використовують 
набуті знання для розвитку відкритих даних у своїх органах та установах.Захід організований 
проектом USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах» та 
Фондом Східна Європа.

25-30 квітняу Маріуполі відбудеться Школа практичної 
демократії. До участі в Школі запрошуються молоді 
представники громадських організацій, місцевих ініціатив, 
активістів та лідерів зі Сходу України (Луганська, Донецька 
області). Проактивні учасники повинні мати певний досвід та 
ідеї позитивних змін на місцевому рівні. Завдання Школи – 
ознайомлення представників та представниць громадських 
організацій, місцевих ініціатив зі Східної України (Луганська 
та Донецька області) з інструментами роботи демократії 
на місцевому рівні.Курс включатиме лекції, інтерактивні 
дискусії та практичні завдання від тренерів у таких сферах: 
інструменти комунікації та діалогу з владою, вплив та захист 
інтересів місцевої громади, практичні інструменти електронної 
демократії, відкриті дані та робота з ними, адвокація реформ 
на місцевому рівні, проектний менеджмент та інструменти боротьби з дезінформацією та 
пропагандою.Крайній термін заповнення реєстраційної форми – 15 квітня.

Більше інформації

Детальніше

Школа практичної демократії
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У НАСТУПНОМУ ВИПУСКУ

OpenDataLeadersNetwork Школа практичної демократії

Контакти для зворотнього зв’язку:                                                           

info@pard.org.ua Наша сторінка у ФБ Наш канал на Youtube


