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ПОДІЇ

Засади електронного врядування у виборчому процесі
14 грудня відбулись комітетські слухання на тему «Засади 
електронного врядування у виборчому процесі», під 
час яких професором Керстеном Шюрманном було 
презентовано пристрій для дистанційного голосування, 
який був використаний у США у 2014 році. Запрошений 
гість, не будучи хакером, зламав роботу пристрою. Із цього 
моменту історія цього механізму набула розвитку. Керстен 
Шюрманн звернувся до аудиторії зі словами, що будь-яку 
технологію голосування можна зламати, зокрема паперове 
голосування можна порахувати по-різному. Тому єдиним 
продуктивним механізмом вирішення проблеми підрахунку 
голосів є використання «післяголосувального аудиту», 
оскільки у процесі його проведення можливо дізнатись 

про усі неточності підрахунку голосів. Важливо віднести визначальну роль законодавству, 
відповідно до якого проводиться швидкий та незалежний аудит від проведених виборів. 
Серед доповідачів на заході були присутні Керівник Служби розпорядника Державного 
реєстру виборців Олександр Стельмах, Державний секретар Міністерства інформаційної 
політики України Артем Біденко та інші. Слухання відбулись за підтримки міжнародного 
інституту IDEA.

18 грудня у Чернівцях відбувся Форум електронної демократії 
«Цифровий розвиток міст: сьогодення та майбутнє». У події 
взяли участь експерти з 13-ти областей України: Вінницької, 
Житомирської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської та 
іших. На Форумі представники міст та розробники електронних 
сервісів обмінялись досвідом, усього було обговорено 11 
презентацій учасників щодо розвитку міст. Координаторка 
компоненту «Національна політика» програми EGAP і 
представниця швейцарської Фундації INNOVABRIDGE Йорданка 
Томкова поділилась із учасниками кроками підготовки успішних 
проекті е-демократії. Експерт з Таллінського політехнічного 
університету Віктор Гузун розповів про впровадження 
інструментів е-демократії в естонських містах. Дослідниця 
Центру розвитку інновацій Анна Ємельянова презентувала результати роботи у сфері 
електронних петицій та е-демократії в українських містах. Форум електронної демократії 
«Цифровий розвиток міст: сьогодення та майбутнє» був організований Асоціацією відкритих 
міст та Чернівецькою міською радою за підтримки програми EGAP та проекту «Відкрите місто», 
який фінансується Фондом Чарльза Морта.

Форум електронної демократії
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Більше про Форум
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Доступні одразу чотири вебінари від освітнього проекту «Skills 
Academy» на тему розвитку та поширення знань стосовно 
е-демократії. На першому вебінарі порушується питання 
відкритих даних. Цю тему розглядають керівник 1991 Open Data 
Incubator Денис Гурський, незалежний експерт із відкритих 
даних Олександр Краковецький та інші. Другий вебінар 
розкриває питання сервісів, які засновані на відкритих даних. 
Спікерами виступають засновник «Пошуково-аналітичної 
системи 007» Олександр Щелоков та Олександр Краковецький. 
Третій вебінар висвітлює питання проектного менеджменту 
та його значення в процесах електронної демократії, його 
провів експерт програми Артур Кочарян. Протягом останнього 
вебінару освітнього проекту «Skills Academy» менеджер і 
експерт групи «Електронна демократія» Дмитро Хуткий надав детальну інформацію щодо 
петицій та громадської освіти і електронної демократії в навчальних закладах. Освітній проект 
було реалізовано за підтримки Програми EGAР. 

5 грудня було оприлюднено наказ, відповідно до якого у межах 
України можна буде застосовувати ЕЦП на базі європейського 
криптоалгоритму ESDCA. Планується до кінця поточного року 
використовувати сертифікації ключів та перші електронні 
цифрові підписи на європейському криптоалгоритмі, що є 
важливою перемогою для розвитку та поширення MobileID. 
Таким чином були виконані усі пункти комплексного доручення 
Голови Уряду із реалізації проекту та запровадження Mobile 
ID в Україні. Норма в законі виглядає наступним чином: «... 
із застосуванням алгоритму ECDSA зі ступенем розширення 
основного поля еліптичної кривої не менше 256 з функціями 
гешування sha256 або sha512 відповідно до FIPS PUB 180-4 
«Secure Hash Standard»». 

ESDCA в Україні

Вебінари від Skills Academy

НОВИНИ

Детальніше

Більше інформації (російською)

http://http://e-demlab.org/ua/corruption-and-different-types-of-government-eric-brownstein.html
http://http://e-demlab.org/ua/corruption-and-different-types-of-government-eric-brownstein.html
https://www.facebook.com/EGAPUkraine/photos/a.118475038511489.1073741831.113519899007003/544104869281835/?type=3&theater
http://internetua.com/do-konca-goda-v-ukraine-zarabotaet-mobileid


Оновлений Урядовий портал

Реєстрація договорів оренди землі тепер доступна онлайн

12 грудня було запущено у тестову експлуатацію оновлений 
Урядовий портал за посиланням «http://new.kmu.gov.ua/».Він 
має цілу низку переваг: сучасний дизайн та нову технологічну 
платформу; адаптивну версію для користування з планшету чи 
мобільного; окремий акцент зроблений на ключових реформах 
та завданнях Уряду. Окрім перелічених вище позитивних сторін 
слід зазначити й те, що на оновленому Урядовому порталі будуть 
представлені усі електронні публічні послуги для громадян та 
бізнесу (перші розділи вже працюють). Наступними перевагами 
у порівнянні з попередніми версіями є гнучкий пошук, зручна 
система тегів новин та урядових актів. До того ж окрема версія 
порталу передбачена для людей із вадами зору. Оновлена 
версія порталу здійснює інтеграцію з соціальними мережами. 
Перший заступник Голови Державного агентства з питань 
електронного урядування України Олексій Вискуб зарахував новий вигляд урядового порталу 
до одних із численних реформ із якісної комунікації між громадянами та Урядом. 

6 грудня стала доступною онлайн державна реєстрація 
договорів оренди землі. Про це повідомив перший заступник 
Голови Державного агентства з питань електронного 
урядування України Олексій Вискуб. За його словами, послуга 
вирішить проблеми, із якими неодноразово зіштовхувались 
українці: окремі рейдерські атаки, відсутність більшості 
договорів у загальному реєстрі та неможливість контролювати 
описані правовідносини. Наразі вже не вдасться зазначити 
хибний кадастровий номер або дані в ньому, оскільки цьому 
сприяє електронна взаємодія між реєстром речових прав та 
державним земельним кадастром. Такого роду електронна 
взаємодія є пріоритетним завданням Державного агентства 
з питань електронного урядування України, завдяки цьому 
досягаються нові зручні послуги для громадян та ефективність 

органів влади. Олексій Вискуб також вказав те, що уряд погодив запровадження найбільш 
пріоритетних електронних послуг відповідно до вимог ЄС до кінця 2018 року. Нагадаю, що це 
близько 100 адміністративних послуг. 

Детальніше
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Електронні послуги у містобудівній сфері

«Персональний кабінет пацієнтів»

14 грудня у Миколаєві було презентовано спеціально 
підготовлений ролик щодо можливостей отримання послуг у 
містобудівній сфері у мережі Інтернет. Наразі 80% будівництва 
в межах України можна здійснювати онлайн, щоправда рівень 
проінформованості населення і досі залишається низьким. 
Станом на початок грудня поточного року було розпочато 
будівництво або введено в експлуатацію вже близько 3.5 
тисяч об’єктів онлайн. Сюди відносяться приватна забудова, 
малоквартирні будинки та адміністративно-побутові будівлі 
малого та середнього бізнесу. Онлайн можна зареєструвати 
повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, 
декларацію про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво 
якого здійснено на підставі будівельного паспорту тощо. 
Відповідно до цих послух громадяни України на власному досвіді мають можливість відчути 
переваги е-урядування. Ролик доступний онлайн, він триває всього 30 секунд.

Жителі Вінничини активно долучаються до процесу 
інформатизації закладів охорони здоров’я. Станом на 1 грудня у 
медичних закладах міста було створено 528 робочих місць для 
діяльності в медичній системі, а станом на середину грудня, уже 
понад 53 тисячі мешканців отримали доступ до «Персонального 
кабінету пацієнтів». Завдяки цьому Кабінеті громадяни можуть 
переглядати дані своєї медичної картки, висновки лікарів, 
результати аналізів та ознайомлюватись із назначеним 
лікуванням, не виходячи із власного дому. Процедура реєстрації 
та використання «Персонального кабінету пацієнтів» є простою, 
тому будь-хто може з легкістю ним скористатись. Відповідно до 
звіту щодо програми «Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки» 
у загальнодержавній системі «eHealth» зареєстровано близько 
93% лікарів. Найбільш важливими перевагами автоматичної 

обробки інформації є те, що вона дає можливість створити єдиний медичний інформаційний 
простір, насамперед, у Вінниці та дозволяє покращити якість обслуговування вінничан. 

Посилання на ролик
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Олексій Вискуб про найбільш важливі електронні 

Дослідження е-петицій в Україні

26 грудня перший заступник Голови Державного агентства 
з питань електронного урядування України Олексій Вискуб в 
інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» надав інформацію про успіхи 
України на шляху до впровадження електронних послуг. Він 
наголосив на тому, що Уряд наразі щомісяця звітує про нові 
можливості, які все частіше стають доступними для пересічних 
громадян України. Олексій Вискуб надав перелік ТОП-10 
доступних послуг онлайн. До числа таких можливостей він 
відніс допомогу при народженні дитини, реєстрацію договорів 
оренди землі, реєстрацію бізнесу, реєстрацію земельних 
ділянок та інші. Усі перелічені електронні послуги є повними, 
тобто не вимагають особистих прийомів тощо. Втім, для послуг 
на кшталт довідки про несудимість людина має можливість 
самостійно обрати паперовий варіант або візит у вигляді простої 
електронної ідентифікації. Відповідаючи на запитання про те, чого варто чекати українцям у 
2018 році, Олексій Вискуб зазначив повноцінне запровадження «Трембіти» та підключення 
до електронної взаємодії базових реєстрів. Перелік питань та їх відповідей доступний за 
посиланням.

Дмитро Хуткий опублікував результати свого дослідження 
стосовно електронних петицій в Україні. У короткому описі 
подаються відповіді на питання важливості е-петицій, процесу 
їх подання, доступних на даний момент е-сервісів, значення 
громадської думки. Детально розглядаються зміни, які слідують 
після розвитку е-петицій, кількість поданих та підписаних 
петицій, найбільш популярні теми е-петицій. Експерт наголошує 
на тому, що лише 27.5% опитаних повнолітніх жителів України 
обізнані в механізмі подачі електронних петицій, із них близько 
65% громадян підтримують цю ідею. Окрім вже зазначених 
даних, надається відсоткова кількість людей, які є противниками 
думки е-петицій, за останніх два роки показник зменшився 
з 19% до 11%. Доповідь наповнена статистичними даними, 
коментарями експерта та прикладами найбільш успішних 

практик. Документ складається із восьми сторінок та доступний онлайн. Нагадаю, що цей 
проект був підтриманий Українським Фулбрайтівським колом. 

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Більше тут
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Веб-портал для надання публічної інформації

Applets для електронних активістів 

В Еквадорі експерти з питань е-урядування розробили 
сучасний веб-портал для надання жителям країни доступу 
до публічної інформації. Електронний сервіс є доволі зручним 
для використання. За допомогою цього е-інструмента можна 
шукати публічну інформацію, яка є добре категоризованою. 
Окрім цього, мешканці Еквадору мають змогу форматувати 
дані відповідно до своїх власних потреб. Веб-портал є 
Лауреатом премії ООН Public Service Award 2015, переможцем 
у номінації «Дотримання загальнодержавного підходу (whole-
of-government approach) в інформаційну добу». Про інші 
зарубіжні кейси надання публічних кейсів (веб-інструкція з 
користування засобами е-ідентифікації в ОАЕ, веб-портал для 
доступу до електронних послуг міста у Фінляндії, краудкарти 
у сфері транспорту у США тощо) можна прочитати у публікації 
Каріни Літвінової.

У збірці G2G інновацій, Каріна Літвінова пише про «Applets for 
Activism» – міні-програми, які є новими розробками від компанії 
IFTTT. Applets надають можливості для зручного отримання 
корисної інформації про питання стосовно конкретного міста 
або країни в цілому. Applets вважаються прикладами нового 
сучасного етапу розвитку е-практик, оскільки вони надають 
користувачам цілий перелік можливостей. Для того, аби ними 
скористатись, треба зробити лише один клік. Далі інформація 
автоматично надходить в улюблений мобільний додаток 
(наприклад, публікації на Google Диск, історії в Pocket, розсилка 
колегам від Вашого імені у Slack тощо). Перелік доступних 
Applets для громадських активістів наразі невеликий (він 
складається з 21 програми). Для кожного Applet існує своя 
власна статистика, за допомогою якої можна побачити скільки 

людей отримує відповідну інформацію та дані. Про Applets пишуть FastCompany, як про легкий 
спосіб залучення громадян до отримання новин про країну та взаємодії з представниками 
органів влади. 

Е-ІНСТРУМЕНТИ

Більше прикладів

КРАЩІ ПРАКТИКИ

Більше інформації (англійською)

http://http://e-demlab.org/ua/corruption-and-different-types-of-government-eric-brownstein.html
http://http://e-demlab.org/ua/corruption-and-different-types-of-government-eric-brownstein.html
https://digitle.wordpress.com/2017/03/04/23784537/
https://www.fastcompany.com/4041485/from-facebook-to-slack-civic-engagement-just-got-a-little-bit-easier

