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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
Конференція «Е-нноваційна Україна: Е-врядування та
Е-демократія, що мають реальний вплив»
6 квітня в Києві в КВЦ Парковий відбулась подія «Е-інноваційна
Україні». З травня 2015 року Україно-Швейцарська програма EGAP
допомагає українському Уряду, регіональним партнерам та активістам
громадського сектору впроваджувати інноваційні підходи та рішення
стратегій е-врядування з фокусом на створення е-сервісів, нарощування
потенціалу, а також сприяє діалогу у питаннях розробки національної
політики. Першочерговою метою програми EGAP є створення більш
інноваційних, інклюзивних, впливових та орієнтованих на громадян
е-сервісів, інструментів для е-демократії, навчальних матеріалів та політик.
Після двох років роботи, 6 квітня команда EGAP провела конференцію
та інтерактивну демо-зону аби показати свої результати, динаміку
е-урядування у контексті е-демократії в Україні, а також запропонувала
обговорити актуальні теми, що стосуються інновацій.
Більше інформації

Прес-конференція «Реформа громадських рад,
чи будуть вони скасовані»
6 квітня в Києві відбулась прес-конференція «Реформа громадських
рад, чи будуть вони скасовані». Організатором заходу виступила ГО
«Електронна демократія». Серед спікерів: Юрій Лавренюк – заступник
міністра, Міністерство інфраструктури, Дар’я Манжура – керівниця
відділу комунікації НАБУ, Володимир Фльонц – голова ГО «Електронна
демократія», Галина Янченко - секретар Ради громадського контролю
НАБУ, керівниця ГО «Антикорупційний штаб» та інші.
Детальніше

Воркшоп «Business Canvas Modelling for IT & Innovation Startups»
8 квітня в iHub Vinnytsia відбувся воркшоп швецького підприємця,
Javascript розробника, експерта у сфері відкритих даних Ханнеса
Гассерта на тему: «Business Canvas Modelling for IT & Innovation
Startups».
Лектор розповів про ринок стартапів та можливості просування
стартапу на ринку, пошуку своєї аудиторії, партнерів, ніші та
унікальної пропозиції.
Ханнес Гассерт — швейцарський підприємець, автор та стратег, що
займається тематикою на перетині технологій, медіа та культури.
Він є інвестором провідної веб-агенції Liip, а також швейцарської
платформи колективного фондування — Wemakeit.

Круглий стіл на тему «Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування»
10 квітня комітет Верховної Ради України з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування провів
круглий стіл на тему «Партисипативна демократія в системі місцевого
самоврядування».
Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях звернув увагу присутніх на
значний потенціал е-інструментів для залучення громадян до процесу
прийняття рішень. Адже е-демократія – це фундамент для демократії
участі. Народні депутати України, представники органів місцевого
самоврядування, громадськості, міжнародних інституцій та науковці
обговорили сучасний стан і перспективи удосконалення вітчизняного
законодавства у сфері локальної демократії, а також ознайомилися з
відповідним міжнародним досвідом.
Більше інформації в відео

Вебінар проекту «Громадянська освіта та електронна демократія в навчальних закладах»
26 квітня відбувся стартовий вебінар проекту «Громадянська освіта та
електронна демократія в навчальних закладах», що впроваджується
Skills Academy за підтримки Програма EGAP, що реалізується Фондом
Східна Європа, та партнерами за підтримки Швейцарської Конфедерації.
Проектом передбачено проходження онлайн курсів, проведення вебінарів (1 раз на місяць) від
експертів та практиків електронної демократії, тренінгів, проведення конкурсу успішних практик
(кейсів), нагородження найкращих учасників, організація Фестивалю успішних практик, написання
методичних рекомендацій щодо впровадження громадянської освіти та електронної демократії в
навчальних закладах. Під час вебінару відбулася презентація проекту, були обговорені важливі питання
е-демократії.
Більше інформації

Тренінг для тренерів з е-урядування та е-демократії
З 10 по 14 квітня 2017 року відбувся тренінг для тренерів з електронного
урядування та електронної демократії. Учасниками тренінгу стали відібрані
на основі конкурсу 19 експертів з громадських організацій, органів
місцевого самоврядування та навчальних закладів, які проводитимуть
тренінги для державних службовців, представників громадських
організацій, студентів, журналістів і всіх, хто цікавиться темою. 5 днів
учасники працювали з кращими українськими і міжнародними викладачами
та практиками, щоб отримати ґрунтовні знання та нові методики для
проведення власних тренінгів.
Програма тренінгу розроблена в рамках програми EGAP спільно з
Державним агентством з питань електронного урядування України,
Національною академією державного управління при Президентові
України та Фондом «Східна Європа».
Більше інформації

НОВИНИ
Меморандум щодо розвитку технології Blockchain в Україні
14 квітня Державне агентство з питань електронного урядування України
та американська компанія Bitfury - світовий лідер розвитку blockchain підписали меморандум про співпрацю, відповідно до якого передбачено
залучення передового досвіду американської компанії до створення
ефективної екосистеми для розвитку blockchain в Україні.

Україна посіла 24 місце в Global Open Data Index
У загальному рейтингу Global Open Data Index за 2016 рік з 94 країн, що
брали участь, Україна посіла 24 місце, тоді як в 2015 році Україна посідала
54 місце.
Відповідно до даних, два набори даних (урядовий бюджет та реєстр
компаній) є повністю відкритими. Ще три набори даних потрібно забезпечити
єдиним завантаженням (дані закупівель, тексти законопроектів та законів).
Такому підвищенню завдячує здебільшого відкриття ЄДР, даних щодо витрат
та змінах у публікації даних бюджету, законодавчих актів та законопроектів.

Конкурс Open Data Challenge вже в Україні
Open Data Challenge - це визнаний міжнародний формат конкурсу для
проектів на основі відкритих даних, що вперше масштабно стартує в Україні
в 5 містах: Києві, Харкові, Чернігові, Херсоні та Львові.
Кращі команди отримають інвестицію в 400, 500 або 600 тисяч гривень та
експертну підтримку найкращих міжнародних спеціалістів з відкритих даних
для реалізації свого проекту. Призовий фонд конкурсу: 1 500 000 гривень.
Запуск конкурсу відбувся 27 квітня 2017 року.

ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Стаття німецької дослідниці про помилкове
сприйняттяелектронної участі
Електронна участь вже має свою історію обговорень та експертної
оцінки, і за цей час встигло скластися кілька стереотипів про процеси
електронного залучення. Платформа EUth – загальноєвропейський
проект із низкою партнерів – опублікували статтю німецької
дослідниці Лєни-Софі Мюллер: «Між ейфорією та розчаруванням
– хибні уявлення про електронну участь». Враховуючи загальний
імідж платформи – портал для молоді з картинками у стилі попарт – дослідниця розкриває серйозне питання у досить легкій та
іронічній манері. Ось перелік хибних уявлень: 1) «Електронна участь
впроваджується само собою»; 2) «Електронна участь є винятковою»;
3) «Електронна участь дорівнює прямій демократії»; 4) «Участь, типу,
працює або не зовсім працює»
Висновком дослідниці є те, що електронна участь – це навчальний
процес, і жодне з уявлень не можна сприймати однозначно.
Повний текст статті (англійською мовою)

ЕКСПЕРТНІ МАТЕРІАЛИ
Петиції до Президента України
З 29 серпня 2015 року Президенту України було подано майже 30
000 петицій.
На порталі Vox Ukraine опублікований матеріал від ГО «Комунікація
змін» «Народний порядок денний: кухня Президента». Дослідження
петицій демонструє тенденцію зростання зацікавленості громадян у
політичних питаннях та буденних проблемах. Найбільшу активність у
створенні петицій та голосуванні за них громадяни демонструють у
питаннях контролю за владою, які передбачають найбільше заборон.
А найбільше дозволів – у петиціях економічної та соціальної політики,
комунального господарства. Це пов’язано з тим, що громадяни
перебувають у скрутному економічному становищі і тому хочуть
отримати гідні зарплати і пенсії, низькі тарифи та податки.
Детальніше

Як Україна використала Хартію відкритих даних,
щоб створити дорожню карту розвитку відкритих
даних
Олексій Вискуб, заступник Голови Державного агентства з питань
електронного урядування та Катерина Онілогву, керівник напрямку
Відкритих даних проекту «Прозорість та підзвітність у державному
управлінні та послугах» в цьому матеріалі продемонстрували, яким чином
відбувалась розробка дорожньої карти з відкритих даних в Україні.
В основу розробки дорожньої карти був покладений п’ятий принцип з
Хартії відкритих даних - «для вдосконалення урядування та залучення
громадян». Реалізація цього принципу передбачала прийняття рішень
з метою досягнення спільного бачення і набір пріоритетів дорожньої
карти. Було проведено три окремих ідеатони, зосередивши увагу на
ключових групах зацікавлених сторін - уряді, громадських організаціях
та бізнесі. Проведення цільових ідеатонів дозволило краще зрозуміти
основні потреби кожної групи.
Презентація дорожньої карти відбулась 10 березня 2017 року.
Більше інформації (англійською мовою)

Е-ІНСТРУМЕНТИ
Сервіси на основі відкритих даних
Відкриті дані стають світовим трендом. А ефективне їх використання
дає можливість налагоджувати бізнес-процеси та змінювати світ. У відео
можна переглянути підбірку кращих прикладів використання відкритих
даних в стартапах з усього світу. З-поміж них: сервіс, який дає економічні
рекомендації щодо доцільності вирощування певних культур, сервіс,
який надає кредити позичальникам без кредитної історії, аналізуючи
лише дані соціальних мереж та історію фінансових транзакцій клієнта.
Збільшення ефективності систем альтернативної енергетики через
аналіз роботи вітряних та сонячних установок, отримання консалтингової
компанії в смартфоні, ці та інші стартапи, які використовують відкриті
дані вже ефективно працюють по всьому світі.
Детальніше в відео

КРАЩІ ПРАКТИКИ
Конституційний краудсорсинг в Ісландії
У 2010 р. криза в Ісландії призвела до необхідності написання нової
Конституції. Було скликано національний форум із 1000 випадково
обраних виборців, за результатами якого прийнято рішення
сформувати Конституційну раду. До неї увійшли 25 незалежних
публічно обраних громадян, серед яких були професори ВНЗ,
фермери, юристи, медійники. На них поклали завдання розробити
проект Конституції, який потім мав бути виставлений на референдум.
Завдяки ІКТ Рада змогла залучити до обговорення широку
громадськість. Щотижня протягом майже чотирьох місяців на
спеціально створеному порталі публікувались статті майбутнього
проекту Конституції. Громадяни залишали коментарі на сайті і приєднувались до дискусій на сторінках
Ради у Facebook і Twitter. Члени Конституційної ради розміщували відео на YouTube і використовували
Flickr, щоб показувати фото Ради за роботою. Засідання Ради були відкритими і транслювались наживо на
сайті та на Facebook-сторінці.
Таким чином Ісландія стала першою країною, яка використала інструменти е-демократії для впровадження
конституційної реформи.
Більше інформації

АНОНСИ ПОДІЙ
Інтернет Форум 2017 в Стокгольмі
17-18 травня в Стокгольмі (Швеція) відбудеться Інтернет Форум:
«Свобода в Інтернеті задля загального розвитку». Тема цьогорічного
форуму звучить як «Доступ і Влада». За словами організаторів, це
концепт, який може бути проаналізовано багатьма різними шляхами: «В
наш час не достатньо просто мати доступ до Інтернету та інформаційнокомунікаційних технологій, щоб досягти соціальної справедливості і
успішних результатів. Варто поставити питання, до чого саме люди мають
доступ і які можливості цей доступ надає. Надання можливості виходу
в Інтернет – це набагато більше, ніж просто технічні аспекти і рішення
– це також сфера громадянських прав, політик і влади, про яку варто
говорити. На Нашому форумі ми збираємося поставити ці питання, щоб
сформулювати можливі шляхи вирішення проблем».
Програма Форуму доступна за посиланням (англійською мовою)

7 Міжнародна Конференція з Електронної демократії
14-15 грудня відбудеться Сьома Міжнародна Конференція з Е-Демократії.
Цього року захід пройде в Афінах, Греції. Головною темою конференції
стане питання збереження конфіденційності в Мережі, безпека та
інтелектуальні сервіси електронного врядування.
Спікерами виступлять провідні дослідники питань е-демократії в світі,
зокрема професори Удо Гельмбрехт (Бундесверський університет,
Мюнхен, Німеччина) та Еліас Караяніс, професор бізнес-школи
Вашингтонського університету, США.
Хоча до заходу ще багато часу, організатори закликають подавати свої
доповіді до 16 червня 2017 р. Рішення про кінцевий вибір презентерів
буде оголошено 3 вересня 2017 року.
Форма зголошення на Конференцію (англійською мовою)

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

Воркшоп «Майстерня
відкритих даних» в Києві

Конференція по
електронних технологіях
для НГО «Sector 3.0»
у Варшаві

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.

