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Point Conference 6.0 

Використання безпілотних технологій для  
соціальних проектів, Вінниця

ПОДІЇ

Forum Sector 3.0

25 – 28 травня у Сараєво, Боснія відбулася міжнародна 
конференція на тему: «Політична відповідальність та нові 
технології». Перший день був присвячений обговоренню 
проблеми адвокації змін у Балканському регіоні, два дні 
конференції учасники слухали виступи запрошених експертів 
у питаннях соціальних технологій та забезпечення політичної 
прозорості. В останній день конференції, на робочій групі з 
питань е-партисипації, Україну представили Софія Сакалош, 
експерт ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» та 
Наталя Величко від ГМ «ОПОРА». 

Офіційний сайт заходу (англійською мовою)

30 – 31 травня у Варшаві, Польщі відбувся фестиваль «Сектор 3.0». 
Головною ідеєю фестивалю є підсилення громади та громадських 
організацій новітніми технологіями, тестування та комунікація 
розробників ІКТ із користувачами третього сектору. Організаторами 
заходу виступив Фонд Розвитку Інформаційного Суспільства (FRSI) 
та Польсько-Американський Фонд Свободи (PAFW). На запрошення 
депутата Європарламенту Michał Boni та за сприяння Лабораторія 
Електронної демократії, представники ГО Подільська Агенція 

Регіонального Розвитку, представники Громадянська мережа ОПОРА відвідали цей дводенний 
захід. Ці два дні виявились дуже насиченими: перший день був присвячений виступам 
експертів, серед яких були учасники з США, Південної Кореї, Сингапура, Італії й Польщі, які 
представляли різноманітні сфери: від космонавтики і комерції до освіти й комунікаційних 
платформ. У другий день учасники мали нагоду розділитися на групи і відвідати 10 воркшопів 
в різних місцях Варшави, де мали змогу побачити наживо як працює ІКТ в організаціях. 
Свій відгук про захід розмістила на сторінці Фейсбук Софія Сакалош – керівник «Лабораторії 
електронної демократії».

Офіційний сайт заходу (англійською мовою)

Офіційний сайт заходу 



Літня школа електронної демократії «Інтерактивні 
технології та інструменти Google»

Семінар «Електронні послуги у сфері містобудівної діяльності»

З 7 по 11 червня у місті Вінниця з виїздами у районні центри 
області (Жмеринка, Хмільник, Літин) відбулася Літня школа 
е-демократії. Захід організовано в рамках проекту Лабораторія 
електронної демократії за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта 
Громадською організацією «Подільська агенція регіонального 
розвитку» у партнерстві з Google Україна та Вінницькою обласною 
державною адміністрацією. Головним завданням Літньої школи 
було дати теоретичні та практичні навички використання 
інструментів Google в таких питаннях як: Google для бізнесу, 

27 червня 2017 року відбувся публічний семінар Голови 
Державної архітектурно-будівельної інспекції України 
Олексія Кудрявцева, Голови Державного агентства з питань 
електронного урядування України Олександра Риженка, 
першого заступника Голови Вінницької облдержадміністрації 
Андрія Гижка, заступника Вінницького міського голови та 
Координатора проектів ОСБЄ в Україні. Під час публічного 
семінару було презентовано та обговорено електронні послуги 
у сфері містобудівної діяльності, зокрема реєстрація виконання 
будівельних робіт. Такі е-послуги швидкі й зручні та доступні 
24 години на добу. Сервіси вже доступні через офіційний веб-
портал Держархбудінспекції та єдиний державний портал 
адміністративних послуг.

«Якісні, ефективні, некорупційні послуги - це те, чого не вистачає 
більшості громадян», - підсумував Олександр Риженко, Голова 

Державного агентства з питань електронного урядування.

Сторінка події на фейсбук-сторінці

Зв’язок із AdWords, Google Sites та Google+, Безпека інструментів Google: Центр безпеки Google, 
Захист платформи Android та безпека здійснення покупок на Playmarket. Два дні учасники літньої 
школи «Інтерактивні технології та інструменти Google» отримували практичні навички зі створення 
3D турів, панорамної зйомки, нанесення інформації та фотографій на карти. 10 професійних 
картографів Google допомагали закріплювати теоретичні знання на практиці. 20 учасників Школи 
успішно закінчили навчання і отримали сертифікати від інструкторів Google.

Більше інформації на фейсбук-сторінці 



НОВИНИ

Створення громадської ради

22 червня 2017 року відбулися установчі збори по формуванню 
нового складу Громадської ради при Державному агентстві з 
питань електронного урядування України. До складу Громадської 
ради увійшли 30 членів-представників громадських організацій, 
діяльність яких дотична до питань, якими займається Державне 
агентство з питань електронного урядування України. Головою 
Громадської ради був обраний очільник громадської організації 
«Електронна Україна» - Єгор Стефанович. Наразі триває робота 
по розробці Положення та плану дій нової Громадської ради, які 
будуть затверджені на засіданні 21 липня 2017 року. 

Офіційне повідомлення на сайті Держагентства

Наймасштабніша кібератака в Україні

27 червня в Україні відбулася масова кібератака віруса, подібного до 
WannaCry, якого злочинці назвали Petya.A. Кіберполіція повідомила 
про атаку щонайменше на 22 установи. Атаки відбувалися як у Києві, 
так і в інших містах. Вірусу, зокрема, піддалися сайт Міністерства 
внутрішніх справ, Секретаріату Кабінету міністрів, Державна 
фіскальна служба, «Нова пошта», «Укртелеком», «Ощадбанк», 
«Київенерго», заправки «Вог», мобільний оператор «Київстар», 
магазини «Епіцентр» та багато інших. 

Зараження розпочалося ще 26 червня, але інформація про вірус 
з’явилася лише на наступний день. 27 та 28 червня експерти з 

кіберзахисту та СБУ опублікували низку матеріалів про те, як захиститися від вірусу. Частина 
цієї інформації досі оновлюється, бо спеціалісти отримують нові й нові дані. Зокрема, детальніше 
про технічну сторону зараження можна почитати тут, а рекомендації щодо захисту від СБУ тут. 
Свіжі новини збирає також Громадське.

1 липня Служба безпеки України опублікувала повідомлення про причетність спецслужб РФ до 
атаки вірусу-вимагача. Розслідування The New York Times свідчить, що вірус був розроблений в 
Агентстві національної безпеки США, звідки його викрали хакери. 

На офіційному сайті Кіберполіції України опубліковано рекомендації по відновленню системи, 
ураженою вірусом.

Лабораторія електронної демократії запускає у липні онлайн-курс по безпеці в мережі від 
експерта з кібербезпеки Миколи Костиняна.



Держагентство EGOV  і компанія “Bitfurry” підписали договір про співпрацю 

З 1 серпня всі публічні закупівлі здійснюються 
через систему ProZorro

8 червня, Державне агентство з питань електронного урядування 
України  підписало договір про співпрацю  з компанією “Bitfurry” у 
сфері інтеграції технології блокчейн в базові реєстри і в сисистему 
продажу конфіскованої власності “СЕТАМ”. Після підписання документа 
провайдер системи електронних торгів конфіскованим майном 
«СЕТАМ» став першою державною організацією в Україні, яка задіює в 
своїх процесах технологію блокчейн. «Радий повідомити, що «СЕТАМ» 
стане першим в світі аукціоном, де буде використовуватися технологія 
блокчейн! Сьогодні підписали тристоронній меморандум про співпрацю 
з компанією BitFury і Державним агентством з питань електронного 

14 червня Кабінет міністрів України видав розпорядження «Про 
затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку 
системи електронних послуг в Україні на 2017 — 2018 роки». Відтепер 
всі владні органи повинні провести реінжиніринг своїх адміністративних 
послуг з метою їх спрощення та переведення в електронну форму. 
Перший етап - це зменшення кількості документів, які вимагаються; 
другий – це зменшення кількості та строків етапів надання, і лише потім 
запровадження. Державне агентство з питань е-урядування наголошує 

на тому, що важлива не кількість, а якість кожної електронної послуги. наразі Сьогодні в Україні 
працює вже понад 30 електронних послуг. Цей план забезпечить комплексну та системну роботу 
одночасно по всім послугам.

урядування, і вже в липні 2017 року чекаємо на перші результати», - про це розповів на своїй 
сторінці в соцмережі Facebook гендиректор ДП «СЕТАМ». Крім того, до тестування блокчейн 
приєдналося також  Міністерство аграрної політики та продовольства України, про що повідомив 
голова Держагенства з питань е-урядування Олексій Вискуб.

Посилання на сайт (російською мовою)



ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Сергій Карелін про запровадження е-документообігу 
в Київській області
В середині травня Київська обласна рада повідомила про 
рішення запровадити обласну програму інформатизації на 2017 
– 2020 роки «Електронна Київщина». Результатом втілення 
програми повинна стати максимальна відмова від паперового 
документообігу та переведення управлінських процесів Київської 
області у віртуальне середовище. Сергій Карелін, експерт 
аналітичного центру «Ейдос» та учасник групи Реанімаційного 
Пакету Реформ «Електронна демократія», проаналізував 
документ та зробив власні висновки щодо реалістичності 
закладених цілей та можливі корупційні загрози.

Інтерв’ю із експертом тут (російською мовою)

ЕКСПЕРТНІ МАТЕРІАЛИ

Навчальний посібник по журналістиці даних
Регіональний центр ПРООН для Європи та країн СНД опублікував 
навчальний посібник з журналістики даних. Англомовна та 
російськомовна версії посібника представлені на сайті Open Data in 
Europe and Central Asia (ODECA). Курс складається з 5 модулів, які 
включають основні питання роботи з даними в різних державних 
секторах, а також візуалізацію даних та створення спеціалізованих 
репортажів. Цей посібник є модифікацією оригінальної роботи в 
межах програми Світового Банку Sudan Evidence Base Programme. 

Повний текст посібника (англійською та російською мовами)



Е-ІНСТРУМЕНТИ

Жителі Черкас зможуть записатися на прийом до 
лікаря через інтернет
Послуга запису до лікаря “Мій Медкабінет” через інтернет стала 
доступна 1 червня. Вона стане доступною лише зареєстрованим 
особам в лікувальних установах. Вартість реалізації проект 
коштувала міськраді 600 тисяч гривень. Кошти витратили на 
розробку програмного забезпечення, закупівлю СМС-сервісу, 
технічне переоснащення реєстратур поліклінік, навчання 
персоналу, впровадження технологій із захисту інформації, 
закупівлю витратних матеріалів та на роз’яснювальну кампанію. 
За словами директора департаменту охорони здоров’я міськради 
Олега Стадник, підготовка до впровадження проекту відбувалася 
у декілька етапів; запровадженням електронної реєстрації 
пацієнтів,  електронної картки пацієнта та електронного запису 
до лікаря. Наразі розробники працюють над створенням 
особистого кабінету пацієнта із можливістю перегляду медичних 
довідок, впровадження електронного підпису та запуску сервісу 
на мобільному 

Посилання на сайт

КРАЩІ ПРАКТИКИ

Платформа для контролю за депутатами
У Великій Британії розробили он-лайн платформу, яка дозволить 
здійснювати контроль за діяльність депутатів Парламенту на 
основі зібраних відкритих даних. У платформи промовиста назва: 
«Вони Працюють для Тебе», і її слоган: «Демократія – це для всіх». 
«Ти не повинен бути експертом, щоб розуміти, що відбувається 
в Парламенті. Політики репрезентують твої інтереси… але що 
насправді вони роблять? TheyWorkForYou збирає відкриті дані 
Британського Парламенту і презентує їх у спосіб, максимально 
зручний для кожного. І тепер – лише за кілька кліків – ти можеш 
перевірити Чи вони працюють для тебе?», - говорять розробники 
ресурсу.

Офіційний сайт (англійською мовою)



У  Новгород-Волинському відкрили  новий центр обслуговування клієнтів 
газових компаній

Понад 40 тисяч жителів зможуть скористатися сервісом 
обслуговування клієнтів, про це повідомляється на офіційному 
сайті “ПАК” Житомиргаз. Обслуговування  буде відбуватися у 
форматі “відкритого простору”, яка передбачає  електронну 
чергу, зону очікування, дитячий куточок, доступ до wi-fi та 
можливість  користуватися онлайн-послугами.   Клієнти можуть 
сплатити за  послуги за допомогою “особистого кабінету” через 
термінал.  Окрім того м фахівці ЦОК  проводять обслуговування 
та консультації клієнтів компанії, від простих – як інформація по 
особовому рахунку та надання споживачеві необхідних довідок, 

до таких складних як оформлення документів для підключення газового обладнання, його 
ремонту та ін. Нагадаємо, у Новгород-Волинську працює вже  третій подібний центр на 
Житомирщині.

Посилання на  перший ЦОК у Житомирі

Посилання на другий ЦОК у Житомирі



Ресурсний центр ГУРТ

Велика ідея

Громадський простір

Корисні посилання

 Дистанційний курс «Цифрова безпека»

Серія вебінарів «Understanding Corruption»

В червні українською мережею пройшлася наймасштабніша кібератака останніх років 
від віруса-вимагача Petya.A. Питання безпеки даних знову загострилося і почало 
хвилювати усіх користувачів Інтернету. Саме тому 7 липня на сайті Лабораторії 
електронної демократії розпочнеться курс «Цифрова безпека». Лектор курсу - 
провідний експерт з цифрової безпеки Микола Костинян. Курс складається з 7 тем, 
серед яких: захист облікових записів Gmail, Facebook та Apple ID від зламу; захист 
програм від вірусів; захист даних на пристроях від викрадення та вилучення; огляд 
месенджерів та захист комунікацій. 

Реєстрація на курс за посиланням

Тема корупції та її наслідків широко обговорюється в українському медіа-просторі, 
але мало хто задумується про витоки цього явища та його причини. Лабораторія 
електронної демократії розпочинає серію вебінарів «Understanding Corruption», 
які дозволять зрозуміти усю складність корупції, не тільки в Україні, а й в світі. 
Лектор вебінарів – волонтер Корпусу Миру в Україні, експерт з питань економічного 
розвитку територій, Ерік Браунстійн. Перший вебінар відбудеться 06 липня о 16.00

Більше інформації тут

е-Демократія: дайджест, Центр розвитку інновацій НаУКМА  

Відкрита Facebook-група «E-Democracy in Ukraine»

Відкрита Facebook-група «Електронна демократія в Україні»

АНОНСИ ПОДІЙ

Відкритий виклик містам від ініціативи “Дані міст”
Ініціатива “Дані міст” кидає відкритий виклик всім, причетним до теми  
open data. Місто, яке візьме участь у конкурсі, отримає підтримку фахівців 
ініціативи “Дані міст” для реалізації державної політики відкриття даних. 
Конкурс «Відкритий виклик» - це нагода залучити до свого міста opendata-
експертів з України та світу і ефективно впровадити політику відкритих 
даних.  П’ять відібраних пілотних міст стануть слухачами Академії даних, в 
рамках якої  залучені фахівці та  експерти “Даних міст” проводитимуть 
просвітницькі та навчальні заходи.

Детальніше про конкурс тут.



У НАСТУПНОМУ ВИПУСКУ

Результати конкурсу 
Open Data Challange

Експертний матеріал: 
«Майбутнє е-демократії: 

50-річний план»

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

Контакти для зворотнього зв’язку:                                                           

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


