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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
Як пройшли креативні вікенди в рамках
конкурсу EGAP Challenge?
В рамках конкурсу EGAP Challenge відбулася низка креативних
вікендів. Цього місяця вони пройшли у Вінниці та Одесі 1011 грудня, також у Дніпрі та Луцьку 17-18 грудня. Оскільки
кількість зареєстрованих команд в Дніпрі була досить значною,
організатори провели додатково ще один креативний вікенд
24-25 грудня.
Всі переможці креативних вікендів перейшли до другого етапу
- Пре-інкубації.
Більше інформації про заходи в Дніпрі, Вінниці, Луцьку та Одесі

Воркшоп «Making e-Democracy Projects Work
in Cities: Starting Simple but Aiming Wide»
2 грудня програма EGAP Vinnytsia та IHUB Vinnytsia провели
воркшоп за темою: «Making e-Democracy Projects Work in Cities:
Starting Simple but Aiming Wide». Cпікер Йорданка Томкова
поділилася з учасниками закордонним досвідом у сфері
е-урядування.
Лабораторія електронної демократії ГО «Подільська агенція
регіонального розвитку» провела стрім даного воркшопу.

Воркшоп з управління ІТ проектами
та вебінар на тему Open Source
Громадська мережа ОПОРА та TechSoup у рамках проекту «Дані міст/
Apps4Cities» провели воркшоп з управління ІТ-проектами. Спікером виступив
Олександр Краковецький, CEO DevRain Solutions.
Відео заходу
В рамках цього ж проекту відбувся вебінар «Зрозуміти OPEN
SOURCE» з Анною Кравчик. Спікер розповіла, що таке Open
Source та чим він відрізняється від вільного чи безкоштовного
програмного забезпечення. Яку роль у поширенні OPEN SOURCE
відіграють відкриті дані? На ці та інші запитання можна знайти
відповідь, переглянувши вебінар.
Трансляція вебінару

Розпочався цикл вебінарів від Лабораторії
електронної демократії
Лабораторія електронної демократії ГО «Подільська агенція регіонального
розвитку» розпочала трансляцію вебінарів у сфері е-демократії.
14 грудня був проведений вебінар на тему «How to change the world
with IT?». Спікером виступила Пауліна Собішук - координатор проекту
відкритих даних у фонді «Techsoup».
Відео заходу
21 грудня відбувся стрім вебінару від
Лабораторії електронної демократії ГО
«Подільська агенція регіонального розвитку» за участі волонтера Корпусу
Миру Еріка Браунстіна. Спікер розповідав про е-урядування, відкриті дані,
електронні петиції та інші інструменти громадянської участі в США.
Більше інформації в відео

Розробка Дорожньої карти розвитку відкритих даних
22 грудня в Києві відбулось попереднє обговорення Дорожньої карти
розвитку відкритих даних в Україні на 2017 рік. Державне агентство з
питань електронного урядування України за підтримки проекту USAID
та Фонду Євразія та Фонду Східна Європа «Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах» виступили організаторами заходу з
розробки Дорожньої карти з розвитку відкритих даних в Україні на 2017
рік.
Підбиваючи підсумки, Олексій Вискуб зазначив, що відсоток виконаних
завдань по Дорожній карті по відкритих даних за 2016 склав 60%.
Питання, які обговорювались: реалізація Дорожньої карти з розвитку
відкритих даних в Україні на 2016 рік, пріоритетні напрямки розвитку відкритих даних в Україні на
2017 рік, міжнародна Хартія відкритих даних та її значення для України, відкриті дані для влади, бізнесу,
науки та громади.
Організатори заходу закликали громадськість брати активну участь в онлайн обговоренні Дорожньої
карти на 2017.
Більше інформації

Презентація національного плану дій ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» на 2016-2018 роки
22 грудня 2016 року в Клубі Кабінету Міністрів відбулась Презентація
національного плану дій ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на 20162018 роки. Організаторами заходу виступили Програма USAID «РАДА:
підзвітне, відповідальне, демократичне парламентське представництво»,
спільно з Кабінетом Міністрів України, міжнародною Ініціативою «Партнерство
«Відкритий Уряд» та Transparency International Україна за участі Комітету
Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.
Текст документу вказує, що заходи повинні здійснюватися за п’ятьма
«великими викликами» Ініціативи: поліпшення державних послуг, підвищення рівня доброчесності в
державному управлінні, більш ефективне управління державними ресурсами, створення безпечних
громад, підвищення корпоративної підзвітності.
Більше інформації

НОВИНИ
Меморандум про взаємодію та співробітництво у впровадженні електронної демократії
26 грудня 2016 року було підписано Меморандум про взаємодію та
співробітництво у впровадженні електронної демократії між Державним
агентством з питань електронного урядування та громадськими організаціями.
Метою Меморандуму є розбудова в Україні електронної демократії,
підвищення участі громадськості в прийнятті державних рішень, здійснення
впливу на формування та реалізацію державної політики, вирішення питань
регіонального та місцевого значення, посилення прозорості та підзвітності
органів влади.
Для реалізації мети робоча група з е-демократії розробляє Концепцію розвитку електронної демократії
та План заходів зі втілення Концепції розвитку електронної демократії.
Більше інформації

Уряд оприлюднив Концепцію системи надання
електронних послуг в Україні
Як ми зазначали у попередньому випуску дайджеста, 16 листопада Уряд
схвалив Концепцію системи надання електронних послуг.
Документом визначаються напрями формування ефективної системи
електронних послуг для задоволення інтересів фізичних та юридичних
осіб. Реалізувати Концепцію планується в три етапи. На першому, зокрема,
передбачена реалізація пілотних проектів із запровадження надання
пріоритетних послуг в електронній формі та альтернативних способів
електронної ідентифікації та автентифікації, а також врегулювання даних
питань на законодавчому рівні. На другому - широке залучення фізичних та юридичних осіб до
використання електронних послуг. А на третьому етапі планується забезпечення надання електронних
послуг в усіх сферах суспільного життя.
Текст Концепції

Відкриті дані в дії
Як використовувати відкриті дані не лише в теорії, а й на практиці,
показує Євген Василенко, аналітик громадської спілки «Екологічна рада
Криворіжжя». Він розробив цікаву інфографіку стосовно фактичного
руху бюджетних коштів у Кривому Розі. Інфографіка відображає мережу
взаємозв’язків при витрачанні бюджетних коштів у Кривому Розі.
Більше інформації

Переможці Apps4Cities/Дані міст
«Відкрита школа», «Allmuseums», «Єдина електронна система обліку
споживання енергоресурсів» - ось три переможці Apps4Cities Challenge,
що успішно перейшли на стадію інкубування своїх міських сервісів.
Усі три команди стали переможцями внаслідок вибору журі. Учасники,
що вибороли першість за результатами онлайн-голосування інтернеткористувачів, відмовилися від подальшого вдосконалення своїх проектів.
Більше інформації
Пауліна Собєшук, координатор проекту відкритих даних у фонді «Techsoup» і член журі конкурсу
Apps4Cities/Дані міст, зазначила, що переможці конкурсу довели можливість використання відкритих
даних в ІТ-рішеннях. І такі інструменти потенційно можуть принести користь жителям українських
міст. Проте, поки ще дуже рано говорити про те, чи зможуть ці проекти вийти за межі прототипів. На
даний момент проекти повинні пройти чотиримісячну інкубацію, яка допоможе розробникам показати
цільовій аудиторії вже готові продукти. Впродовж декількох місяців, на думку Пауліни, ми зможемо
оцінити реальний вплив цих проектів.

Сайт публічної ініціативи з електронізації
сфери охорони здоров’я
Нещодавно був запущений сайт www.openhealth.in.ua, який має на меті
електронізувати сферу охорони здоров’я.
У ініціативі Відкрите здоров’я, підтримуючи готовність Міністерства охорони
здоров’я до ґрунтовних реформ, об’єднались громадські організації,
медичний та ІТ бізнес, профільні експерти, науковці та представники
державних органів задля оптимізації роботи і електронізації української
сфери охорони здоров’я.
Ініціатива відкрита для участі всіх, хто готовий зробити внесок у розвиток та
реалізацію задекларованих цілей у Меморандумі, який розміщений на сайті.
Більше інформації

ProZorro отримали нагороду
OpenGovernment Awards 2016
В Парижі відбувся саміт ініціативи відкритого управління - Open
Government Partnership (OGP Global Summit). Міжнародну нагороду
Open Government Awards 2016 отримала команда ProZorro як приклад
успішної ініціативи у сфері відкритого врядування. Нагорода, за словами
координатора проекту Юрія Бугая, підкреслює величезний внесок, який
зробило громадянське суспільство в реформу публічних закупівель.
Більше інформації в відео (англійською)

Лабораторія електронної демократії
запустила портал «E-DemLab»
Лабораторія електронної демократії ГО «Подільська агенція
регіонального розвитку» запустила веб-сайт з е-демократії
http://e-demlab.org/.
На порталі можна отримати інформацію про основні новини у
сфері е-демократії, існуючі інструменти е-демократії в Україні
та світі. Окрім цього, користувачі матимуть можливість отримати більше знань та навиків від провідних
українських і закордонних експертів через перегляд вебінарів та проходження дистанційних курсів.
Це дасть можливість мобілізувати громадян навколо розбудови електронної демократії, залучити їх до
процесів розробки, використання та поширення сучасних ІКТ у професійній діяльності.
Більше інформації

ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Як удосконалити демократію в еру Інтернету?
Піа Манчіні разом з колегами хочуть модернізувати демократію
в Аргентині і за її межами. Завдяки мобільній платформі з відкритим
вихідним кодом вони хочуть залучити громадян до законодавчого
процесу, а також висувати кандидатів, які будуть прислухатись до
того, що говорять громадяни.
У виступі Піа Манчіні розповідає, як за допомогою сучасних технологій
можна удосконалити демократію в еру Інтернету.
Більше інформації в відео (англійською)

Бюджет участі: як жителі візьмуть участь в
управлінні містом
Віктор Гурський, директор Громадської організації SocialBoost і керівник
стартапу «Бюджет участі», в інтерв’ю розповів про використання бюджету
участі – як інструменту прямої демократії. Незважаючи на те, що його
частина в загальному міському бюджеті все ще невелика, бюджет участі
все одно допомагає громадянам взаємодіяти з містами, збільшувати ступінь
залучення жителів в життя міста.
Більше інформації (російською)

ЕКСПЕРТНІ МАТЕРІАЛИ
Інтернет та локальна демократія (професор Анджей Зибертович)
В анонсі попереднього випуску дайджесту, ми обіцяли поділитись
матеріалом Анджея Зибертовича «Інтернет та локальна демократія». В
інтерв’ю виданню «Rzeczpospolita» Анджей Зибертович, соціолог та
Радник президента Польщі Анджея Дуди, розповів про сучасні технології
та загрози для демократії.
Він зазначив, що однією із загроз демократії є нездатність відрізнити правду
від брехні через використання сучасних технологій. Також існування
нещодавно створених технологій, які дозволяють читати наші емоції і
навіть думки. Це може дати інструменти для розвитку нового покоління
авторитаризму. Якщо б тоталітаризм двадцятого століття використовував
електронні форми спостереження, невідомо, чи цей режим занепав
би. Вже існують автоматизовані інструменти вивчення емоцій людини
відповідно до записів в соціальних медіа. За допомогою моніторингу запитів Google, можна дізнатись
про епідемію грипу швидше, ніж про це зрозуміють лікарі. Варто також звернути увагу на те, який
вплив має Facebook. Адже, ніколи в історії не було такого, щоб одна компанія була посередником
спілкування, в якому бере участь чверть людства.
Анджей Зибертович зазначив, що наразі зростає хаос, який може привести до руйнування демократії,
і не лише ліберальної.
Більше інформації (польською)

КРАЩІ ПРАКТИКИ
Електронне голосування Scytl
В Іспанії з 2001 року успішно функціонує компанія у сфері
електронного голосування Scytl. Вона надає широкий спектр послуг
для проведення виборів різних типів і рівнів у мережі Інтернет та
пропонує 24 рішення, що повністю покривають електоральний
процес.
Базовий принцип компанії – інновативна демократія – дозволив їй стати
лідером у комерційному секторі е-демократії. За 10 років розмір
компанії виріс з 12 до 600 працівників, а за минулий рік вона отримала
100 млн. доларів інвестицій. На сьогодні Scytl є одним із світових лідерів
у галузі електронних виборчих технологій і слугує прикладом успішної
монетизації подібних проектів.
Більше інформації

Е-ІНСТРУМЕНТИ
В рамках конкурсу Apps4CitiesChallenge перемогли 4 проекти. З проектом Навпростець
(переможець онлайн голосування) та AllMuseums (один із 3 переможців на думку журі) ми вже вас
знайомили у минулому випуску дайджеста. До вашої уваги ще два проекти – переможці.

Проект «Відкрита школа»
Сервіс для моніторингу шкіл України стосовно наповненості класів,
освітнього рівня, здобутків учнів та вчителів.
За допомогою цього проекту можна отримати оперативний доступ
до єдиної бази зведених даних з необхідною інформацією, де можна
буде візуально побудувати та побачити рейтинги шкіл за результатами
ЗНО з різних предметів, прокласти найближчий маршрут, як добратися
до школи, подивитися наповненість класів та наявність вільних місць,
дізнатися про спеціалізацію шкіл та класів, а також почитати відгуки про
той чи інший навчальний заклад.
Більше інформації

Проект «Єдина електронна система обліку
споживання енергоресурсів»
Онлайн-інструмент вільного доступу до інформації, моніторингу та
аналізу споживання енергоресурсів. Завдяки впровадженню даної
системи вирішуються проблеми відсутності подібного обліку в
населеному пункті. Сервіс надає систематизовану інформацію, з якою
стає зрозуміло, яку кількість ресурсів було спожито та чи була у цьому
потреба. Дані систематизовані та є в публічному доступі.
Також цей інструмент збільшить самодисципліну та відповідальність за стан
свого закладу керівників установ, мотивуватиме до енергозбереження
та раціонального використання природних ресурсів.
Більше інформації

АНОНСИ ПОДІЙ
Міжнародний форум «Захист персональних даних
у сфері цифрової економіки»
26-27 січня 2017 року на Міжнародному форумі «Захист персональних
даних у сфері цифрової економіки», в переддень Міжнародного дня
захисту персональних даних (28 січня) зберуться на одному майданчику
професіонали в сфері захисту персональних даних, міжнародні експерти
та представники профільних державних установ, ведучі «гравці» бізнесу
в сфері захисту інформації, хмарних технологій, електронних сервісів,
провайдери для обговорення основних питань.
Більше інформації

Дистанційний курс «Е-демократія. Вступний курс»
Лабораторія електронної демократії ГО «Подільська агенція регіонального
розвитку» запускає дистанційний курс «Е-демократія. Вступний курс». Всі
учасники отримають знання про поняття е-демократії та е-урядування, стан
е-демократії в Україні та світі, нормативно-правову базу в цій сфері та про
існуючі інструменти е-демократії як можливості громадян брати участь в
процесі прийняття рішень. По успішному завершенню курсу учасники
отримають сертифікат.
Більше інформації

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

Для чого громадянам
потрібна е-демократія?

Дорожня карта з
е-демократії: чого очікувати
Україні?

Досвід публічного
управління розвитку
інформаційного суспільства
та електронного
урядування країн ЄС

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.

