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Дайджест розроблено ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» та ГО
«Комунікація змін» у рамках проекту «Лабораторія електронної демократії» за підтримки
Швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі
громади» та Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

ПОДІЇ
Презентація Концепції розвитку електронної демократії
1 березня о 18:00 в РПР відбулася публічна презентація Концепції
розвитку електронної демократії в Україні та Плану заходів з реалізації
першого етапу її впровадження. Концепцію планують передати до
Уряду (в особі Державного агентства з питань електронного урядування
України) відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2016 року № 909-р «Про затвердження плану дій із
впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016-2018
роках» (п.13 Плану дій). Коаліція з розвитку е-демократії розробила
Концепцію розвитку електронної демократії в Україні на 2016-2020 роки.
Більше про подію тут

Вебінари від Лабораторії електронної демократії
У березні продовжилась серія вебінарів від Лабораторії електронної
демократії. Сергій Карелін, експерт ГО «Ейдос: Центр політичних студій та
аналітики» та експерт Реанімаційного Пакету Реформ групи е-демократія
розповів про найпопулярніші інструменти е-демократії в Україні, їхні види
та сфери використання. Запис вебінару доступний тут
Євген Василенко, аналітик даних в ГО «Екологічна рада Криворіжжя»,
головний геолог в Tell You Later та засновник datastory.org.ua, провів два
вебінари на тему інструментів для аналізу екологічних даних. Перший був
присвячений відкритим даним дистанційного зондування Землі, а другий –
використанню ГІС QGIS для отримання та обробки космічних знімків.

Презентація Дорожньої карти розвиткувідкритих даних в Україні
10 березня відбулася презентація Дорожньої карти розвитку відкритих
даних в Україні у Клубі Кабінету Міністрів України. Дорожня карта була
розроблена Державним агентством з питань електронного урядування
України за участі проекту USAID/UK aid та Фонду Євразія «Прозорість та
підзвітність у державному управлінні та послугах» у партнерстві з Фондом
Східна Європа. Дорожня карта розвитку відкритих даних в Україні є
результатом публічних консультацій з представниками бізнес- та стартапспільнот, громадського сектору та уряду. Дорожня карта розроблена на
основі шести принципів Міжнародної хартії відкритих даних, відповідно до
яких будуть розвиватись пріоритетні напрямки відкритих даних в Україні.
Детальніше тут

Публічна лекція «Більше ніж прозорість: економічний
та інноваційний потенціал відкритих даних»
21 березня відбувся публічний захід «Більше ніж прозорість: економічний та інноваційний потенціал
відкритих даних», організований на базі Kyiv School of Economics. Результати останніх досліджень
економічної доцільності відкритих даних були представлені у форматі відкритої лекції. Протягом

серії запитань та відповідей, Емма Трасуелл (Керівник проектів і стратегії)
і Фіона Сміт (Міжнародний менеджер з розвитку) розказали про
власний досвід співпраці з урядами та інноваційними центрами в таких
різних країнах, як, наприклад, Мексика, Малайзія, Танзанія, Македонія.
Представники Інституту Відкритих Даних (Open Data Institute) також
поділилися даними про нові бізнес-моделі відкритих даних, що лише
з’являються, та про те, як створити приватно-державні партнерства з
метою активізації використання даних. Модератором події виступила
Наталія Шаповал, Віце-президент з економіко-політичних досліджень
Київської школи економіки. Захід було організовано Державним
агентством з питань електронного урядування України за підтримки
проекту USAID/UKAID та Фонду Євразія «Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах».

Детальніше про подію тут

Семінар «Відкриті дані для бізнесу»
22 березня відбувся семінар від Open Data Institute «Відкриті дані для
бізнесу». У фокусі зустрічі – освоєння та використання відкритих даних
компаніями по всьому світу. Представники ODI поділилися висновками
про те, як і для чого малий бізнес та великі корпорації працюють з
відкритими даними.
Другою метою цієї зустрічі було визначення пріоритетних наборів
даних для бізнесу в Україні. Були обговорені проблеми і можливості,
зокрема, доступ до державних даних та їх використання для бізнесу.
Більше інформації тут

Публічні обговорення проекту Концепції розвитку електронноїдемократії та Плану заходів з реалізації першого етапу її впровадження
З 22 березня по 3 квітня Коаліція з розвитку електронної демократії та
Державне агентство з питань електронного урядування організували
регіональні публічні обговорення проекту Концепції розвитку
електронної демократії та Плану заходів з реалізації першого етапу її
впровадження.
Проект Концепції розроблено Коаліцією з розвитку електронної
демократії, до якої увійшли більш ніж 20 організацій та Державне
агентство з питань електронного урядування України.
Заходи відбулись у Луцьку, Львові, Вінниці, Києві, Дніпрі та Одесі
за підтримки регіональних партнерів «Асоціація відкритих міст»,
ГО «Європейський діалог», ГО «Подільська агенція регіонального
розвитку» та Центр розвитку інновацій (ЦРІ) на базі Києво-Могилянської
Академії, а також регіональних осередків програми EGAP в Луцьку,
Дніпрі та Одесі.
До 6 квітня ще є можливість долучитись до творення електронної демократії в Україні, надавши свої
коментарі та пропозиції на порталі http://e-zakon.org/e-dem/
Заходи відбулись за фінансової підтримки Програми EGAP, яка реалізовується за підтримки
швейцарського фонду Innovabridge та Лабораторії Електронної демократії ГО Подільська Агенція
Регіонального Розвитку.
Більше інформації

НОВИНИ
Реєстрація бізнесу та оформлення допомоги
при народженні дитини он-лайн в Україні
У березні Державне агентство з питань електронного урядування
України презентувало дві давноочікувані е-послуги: реєстрація бізнесу
(для юридичних осіб і для фізичних осіб-підприємців) та оформлення
матеріальної допомоги при народженні дитини. Це був справжній виклик
для Міністерства юстиції, якому необхідно було узгодити електронний
документообіг між кількома державними структурами, проте старання
не були даремні. Зареєструвати бізнес можна на єдиному державному
порталі адміністративних послуг або через он-лайн будинок юстиції.
Оформити матеріальну допомогу при народженні дитини можна на порталі
Мінсоцполітики.
Новина про реєстрацію бізнесу
Детальніше про оформлення допомоги при народженні тут

Facebook запроваджує попередження
про фейкові новини
У контексті ідеї Марка Цукерберга про поширення соціальної
відповідальності Facebook, про яку ми писали у лютневому дайджесті,
розробники інтерфейсу найпопулярнішої соціальної мережі світу додали
новий інструмент перевірки фактів сторонніми організаціями в боротьбі
проти фейкових новин.
Інструмент поки що тестується лише на території США.
За даними The Guardian, Facebook заключили договори про співпрацю із
зовнішніми експертними організаціями, які й позначають новини у стрічках
як «спірні».
Детальніше читайте українською на MediaSapiens

ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Термін «штучний інтелект» стає беззмістовним
Ян Богост, редактор сторінки «Технологія» у виданні The Atlantic,
поділився власним баченням заміни понять, яке відбулося протягом
останніх років. Журналіст та професор інтерактивного комп’ютерингу
в Технологічному Інституті Джорджії, США, вважає, що в сучасній мові
термін «штучний інтелект» став просто гарною назвою для звичайних
комп’ютерних програм, і втратив своє смислове наповнення.
Підміна понять є однією з ознак сучасних маніпуляцій та поширення
недостовірної інформації, яка схвилювала світову е-громадськість
минулого року.
Прочитати текст Яна Богоста можна тут

ЕКСПЕРТНІ МАТЕРІАЛИ
Дослідження громадської думки на базі інструменту е-петицій
На порталі Delo.ua опублікований матеріал «Петиції як громадська
думка. Про що українці просять Президента, Кабмін і Верховну Раду».
У ньому зроблено огляд найбільш популярних електронних звернень
громадян України до центральних органів влади за лютий 2017 р. У цей
період українців найбільше турбувало питання контролю за владою,
а саме – питання зняття депутатської недоторканності, звільнення
міністрів та зменшення пільг для депутатів.
Щомісячне дослідження «Народний порядок денний» готує ГО
«Комунікація змін».
Більше інформації

Результати дослідження по верифікації інформації
американською молоддю
Дослідницький центр з США Data&Society опублікував дослідження:
«Як молодь орієнтується у новинному просторі». У досліджені оцінено
поведінкову стратегію молоді у споживанні інформації в мобільних та
соціальних медіа. Воно відкриває способи адаптації молоді до медіасередовища, яке стрімко змінюється та способи пошуку інформації,
якій вони довіряють.
Дослідження проводилося влітку 2016 року серед фокус-груп
молоді віком від 14 до 24 років з міст Філадельфія, Чікаго і Шарлотт,
Північна Кароліна.

Головним результатом дослідження стало підтвердження гіпотези про низьку довіру молоді до новин
в соціальних медіа, а також продемонструвало різноманітні способи верифікації інформації, які
використовують підлітки та молоді люди в США.
Повний текст дослідження (англійською мовою)

Дослідження про вплив великих даних на людей
із низьким рівнем доходів
Дослідницька група з кількох американських інституцій підготувала
дослідження на тему: «Приватність, бідність і великі дані: матриця
вразливості для бідних американців». У статті розглядається матриця
вразливостей, яка дошкуляє людям із низьким рівнем доходу в результаті
збору і агрегації великих обсягів даних і застосування прогностичного
аналізу. З одного боку, великі системи даних можуть стати інструментом
проти зростаючої економічної нерівності за рахунок розширення
можливостей для людей з низькими доходами. З іншого боку, великі дані
можуть розширити економічні прогалини, уможливлюючи полювання на
людей з низькими доходами або виключення їх з інструментів прийняття рішень через усталену
машинну алгоритміку.
Дослідження було проведене для того, щоб інформувати політиків про стан речей в е-демократії для
населення з низькими доходами.
Ознайомитись з дослідженням можна тут (англійською мовою)

Е-ІНСТРУМЕНТИ
Новий сервіс для підсилення конкурентноспроможності українських громад
«Світ Громад» – це інтернет-сервіс, покликаний створити середовище
для обміну інформацією між громадами і представлення їх інвестиційних
та виробничих можливостей при одночасному збільшенні прозорості в
реалізації місцевої політики.
Ідея Світу Громад – це широке застосування ігрофікаційних технологій
для створення умов конструктивного суперництва та змагання, що
мотивуватиме центри прийому рішень до впровадження змін.
Стартова комплектація сервісу містить такі модулі, як профілі, рейтинги,
бюджети громад, карта проектів та інвестиційних можливостей, а також
каталог проектів, представлених громадою.
Тестовий запуск проекту відбувся у серпні 2016 р.
Більше інформації

Інновації від Укрпошти: оплата послуг он-лайн
Минулого року державне підприємство «Укрпошта» заклали низку
інноваційних рішень у стратегію свого розвитку. Раніше «Укрпошта»
повідомляла про бажання закупити 250 електромобілів та запуск
дронів для швидкої доставки посилок, а в березні відкрила новий
е-інструмент для своїх користувачів – можливість оплати послуг онлайн та грошового переказу між картками.
Переказ здійснюється лише в національній валюті між картками
MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron будь-яких банків України. Ліміт
кількості переказів по одній картці сягає 10 в день і 25 за місяць.
Під час оплати комунальних, доступна опція «переказ на довільні
реквізити», яку можна використати, якщо у списку постачальників
немає необхідного підприємства.

КРАЩІ ПРАКТИКИ
Канадський дискусійний форум для виборців
та владних інституцій
IserveU – це неприбуткове об’єднання, засноване у Єллоунайфі
(Північно-західні території Канади), що розроблює програмне
забезпечення для сприяння прозорості та громадській активності
в органах та установах, що використовують інструменти участі та
прямої демократії.
Цей інклюзивний форум об’єднує інституцію з її членами/керівництвом/
виборцями. Коли користувач голосує щодо питання, піднятого на
форумі, він може оцінити коментарі тих, хто проголосував так само.
Користувачі, які ще не визначились, бачать найпопулярніші коментарі
по обидва боки дискусії, і це допомагає їм сформувати власну думку.
IserveU – перша система в світі, за допомогою якої було обрано
члена міської ради – Роммеля Сільверіо.
Більше інформації

АНОНСИ ПОДІЙ
Набір на тренінг «Створення національної мережі
тренерів відкритих даних»
Метою програми є підготовка фахівців, які будуть проводити тренінги,
воркшопи та консультації з відкриття даних для місцевих органів влади.
Вони розвиватимуть стратегії з відкритих даних і стануть агентами змін у
цій галузі.
Програму проводить ГО «Агенція журналістики даних» за сприяння
Державного агентства з питань електронного урядування України в
рамках проекту USAID/UK aid та Фонду Євразія «Прозорість та підзвітність
у державному управлінні та послугах». Тренерами виступатимуть Надія
Бабинська, керівниця проекту «Портал відкритих даних Верховної Ради
України», та Андрій Газін, аналітик, дослідник відритих даних, журналіст
даних.
Тренінг відбудеться протягом 24 – 27 квітня у м. Київ.
Більше інформації

Запис на безкоштовний онлайн-курс
“Як подати е-декларацію”
На платформі Prometheus стартує масовий безкоштовний онлайн-курс
“Як подати е-декларацію”.
За інформацією з офіційної сторінки курсу, з 2016 року в Україні
запроваджено нову систему е-декларування для сприяння створенню
в країні прозорих та рівних для всіх громадян правил. Друга хвиля
е-декларування закінчується 31 березня 2017 року. Кількість нових
декларантів зростає майже в 7 разів – до понад 700 тисяч осіб.
Викладачка курсу - Берназюк Інна Миколаївна, кандидат юридичних
наук, радник члена Національного агентства з питань запобігання корупції(НАЗК).
Онлайн-курс був створений Програмою розвитку ООН в Україні спільно з Національним агентством з
питань запобігання корупції та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Он-лайн курс про відкритий уряд
17 квітня – старт нового онлайн-курсу “Open government” на порталі
edX. Лектори розкажуть про основні поняття, пов’язані з відкритим
урядом і державними відкритими даними; способи аналізу суспільних
цінностей і кращі практики, пов’язані з відкритістю уряду; в яких ситуаціях
принципи відкритого уряду стануть у пригоді та ін. Курс безкоштовний,
розроблений Делфтським Університетом Технологій, Нідерланди (Delft
University of Technology)
Запис на курс тут

Простий і доступний он-лайн курс про інструменти Google
Лабораторія електронної демократії розпочинає новий навчальний
курс: «Ефективне використання інструментів Google». Курс створений
з метою ознайомлення всіх охочих із можливостями додатків Google для
використання як у повсякденному житті, так і професійній діяльності. У
програмі курсу Gmail, Google+, Google Calendar, Google Drive, Google
Sites, YouTube. Під час навчання учасники навчаться використовувати
вбудовані чати Gmail, налаштовувати контакти, працювати з нотатками
Google Keep - цілодобово зі смартфона або стаціонарного ПК, ефективно
планувати власну діяльність за допомогою Календаря Google, не тільки
зберігати власні документи в хмарі на Диску Google, а ще й співпрацювати
онлайн, за допомогою оновленої версії Сайтів Google зможуть створити
власний сайт-портфоліо, записувати власні виступи, організовувати
стріми й вебінари за допомогою прямих ефірів YouTube.
Посилання на реєстраційну форму

Корисні посилання
Ресурсний центр ГУРТ
Велика ідея
Громадський простір
Відкрита Facebook-група «E-Democracy in Ukraine»
Відкрита Facebook-група «Електронна демократія в Україні»

У НАСТУПНОМУ ВИПУСКУ

Конференція Е-нноваційна
Україна: Е-врядування та
Е-демократія, що мають
реальний вплив

Business Canvas Modelling
for ІТ & Innovation Startups

Контакти для зворотнього зв’язку:
info@pard.org.ua

Наша сторінка у ФБ

Наш канал на Youtube

Дайджест розроблено ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» та ГО
«Комунікація змін» у рамках проекту «Лабораторія електронної демократії» за підтримки
Швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі
громади» та Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

