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ПОДІЇ

Форум «Взаємодія і електронні послуги»
16-17 листопада у конгрес-готелі «Пуща», що поблизу Києва 
відбувся національний форум IT-директорів органів влади 
«Взаємодія і електронні послуги». Під час дводенного тренінгу 
понад 230 осіб обговорили питання впровадження системи 
електронної взаємодії державних реєстрів в Україні, подальші 
кроки у процесі підвищення ефективності адміністративних 
послуг, а також їх прозорості та гнучкості. Окрім цього, 
підіймались питання вітчизняної «Трембіти» ― української версії 
естонської електронної системи X-Road, а також кібербезпеки, 
відкритих даних, цифрової ідентифікації та розвитку цифрової 
економіки. У заході взяли участь як українські IT-директори 
органів влади, так і іноземні спеціалісти, які поділились 
кращими світовими практиками у сфері розвитку електронного 

врядування. Серед них голова Державного агентства з питань електронного урядування 
України Олександр Риженко, керівник напряму е-сервісів «Прозорість та підзвітність у 
державному управлінні та послугах» Данило Молчанов, координатор компоненту «Е-послуги» 
програми EGAP Олексій Зелів’янський. Третій національний форум IT-директорів органів 
влади України був організований Державним агентством з питань електронного урядування 
України за підтримки швейцарсько-української програми міжнародної технічної допомоги 
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) та програми 
USAID/UK Aid (TAPAS).

Волонтер Корпусу Миру Ерік Браунстійн розповів про 
розповсюджені помилки спікерів. Серед найбільш поширених 
помилок під час публічних виступів він розрізняє побоювання 
великих рухів та жестів (це відноситься здебільшого до новачків, 
коли невпевненість сприймається як побоювання аудиторії), 
неенергійні виступи як наслідок поганого ознайомлення з темою 
доповіді (цей аспект відвертає увагу слухачів та проявляється 
у незацікавленості аудиторії) і завчені слова, що в кінцевому 
вигляді здаються неприродніми («відсутність ризику – це теж 
ризик»). Справжні експерти розуміються не лише в конкретній 
темі презентації, а й в загальних питаннях обраної тематики. 
Якщо є секція запитань-відповідей, важливо підготуватись 
не лише до самої презентації , а й до можливих провокаційних запитань. У той же час, не 
потрібно боятись бути самим собою, оскільки люди, які намагаються здаватись інакшими, ніж 
вони є, виглядають несправжніми. Також не потрібно заповнювати презентацію виключно 
даними, оскільки інформація повинна лише допомагати створенню великої історії, а не сама 
бути основним повідомленням. 

Вебінари циклу «Основи публічних виступів»

Більше про форум
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7 листопада волонтер Корпусу Миру Ерік Браунстійн провів вже шостий вебінар циклу «Основи 
публічного виступу». Він наголосив, що під час презентацій дуже важливим є зоровий контакт, 
оскільки так доповідач дізнається, чи аудиторія уважно його слухає та чи вважає тему цікавою. 
Ціллю презентації повинне бути збереження зорового контакту близько 90% усього часу. 

Жести можна умовно поділити на чотири групи: відволікаючі, 
символічні, описові та емоційні. Наприклад, коли людина 
тримає руки в кишенях це означає, що вона нервує. Схрещені 
руки означають те, що особа із чимось не погоджується, або ж 
намагається захиститись. Для того, щоб краще зрозуміти, які 
жести і коли треба їх використовувати, необхідно попередньо 
попрактикуватись у залі, де буде виступ. На початку будь-
якої презентації краще стояти рівно, оскільки аудиторія лише 
починає звикати до теми розмови, голосу спікера. Постійні 
зміни напряму руху можуть відволікати аудиторію. Потрібно 
вдаватись до особливих рухів, коли необхідно на чомусь 

30 вересня на Полтавщині завершилося голосування жителів 
області за проекти у рамках першого в Україні та всьому світі 
бюджету участі обласного рівня. Усього було представлено 189 
ідей, які мали на меті покращення умов життя.  У результаті 
голосування було відібрано 42 проекти. Загальний бюджет 
фінансування ініціатив сільських та селищних жителів нараховує 
4 млн гривень. Серед проектів-переможців є ідеї із залученням 
сучасних технологій для створення нових можливостей для 
комунікації та підвищення рівня безпеки у громадах, очищення 
річок та створення паркових зон, облаштування спортивних 
чи дитячих майданчиків у невеликих громадах, а також 
реконструкції і облаштування території закладів для дітей у 
трьох населених пунктах. Проект був ініційований Полтавською 
обласною радою. Його вдалось реалізувати за допомогою інструменту е-демократії, що поєднує 
в собі бюджети участі та місцеві е-петиції. Цей інструмент був створений у рамках Програми 
EGAP, що фінансується Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа.
Потрібно вдаватись до особливих рухів, коли необхідно на чомусь наголосити, підійти ближче 
до слухачів. Вебінари доступні для перегляду за посиланням. 

Перший бюджет участі Полтавщини

Посилання на усі вебінари циклу

НОВИНИ

Інформація про проекти-переможці
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Концепція розвитку е-демократії та план заходів щодо її реалізації

X-Road вже в Україні

8 листопада на Урядовому порталі з’явилась інформація щодо 
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану 
заходів щодо її реалізації». Нагадаю, що напередодні проект 
документу було схвалено Урядовим комітетом під головуванням 
Степана Кубіва. Відповідно до розпорядження, головними 
завданнями першого етапу реалізації Концепції (2017-2018 
роки) є формування нормативно-правового забезпечення; 
забезпечення доступності інструментів електронної демократії; 
підвищення готовності органів державної влади, фізичних та 
юридичних осіб до використання можливостей електронної 
демократії; ресурсне забезпечення, впровадження та 
застосування інструментів електронної демократії суб’єктами 
владних повноважень. Розпорядження також включало й 
рекомендацію органам місцевого самоврядування, установам та підприємствам, які належать 
до комунальної форми власності, розробити власні плани заходів відповідно до Концепції 
розвитку електронної демократії в Україні. Документ було розроблено Коаліцією з розвитку 
електронної демократії в Україні, а саме Державним агентством з електронного врядування 
України та понад 15 ГО, у тому числі «Подільською агенцією регіонального розвитку». 
Цим документом було виконано зобов’язання України №13 у межах міжнародної ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд», до якої входять 75 країн світу.

Наприкінці минулого місяця Державне агентство з питань 
електронного урядування України отримало від естонських 
колег електронну систему X-Road. У питаннях е-демократії 
Естонія є яскравим прикладом для наслідування, оскільки 
завдяки цій системі, користування якою нараховує вже 16 
років, близько 98% державних послуг та вибори проводяться 
онлайн, як наслідок спостерігається відсутність корупції у 
державній сфері. Втім громадяни можуть подавати документи 
і в паперовій формі. 2 листопада після інтернет-опитування 
Агентство присвоїло українській версії цієї системи назву 
«Трембіта». Система вже впроваджена у 60-ти країнах по всьому 
світу. Її головна ідея полягає у забезпеченні обміну даними 
між електронними державними реєстрами різних державних 
органів у режимі реального часу. Наразі в Україні існує проблема 

відсутності системи захисту персональних даних, на противагу естонській Інспекції з питань 
захисту персональних даних. Це є перешкодою до здійснення реформ у сфері е-демократії. 
Усі витрати на впровадження системи фінансуються донорами: Європейським Союзом через 
програму U-Lead, Швейцарським бюро міжнародного розвитку та урядом Естонії через 
Міністерство закордонних справ Естонії. Фінансування відбувається в рамках міжнародної 
технічної допомоги.
Більше про X-Road

Текст документа
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Нова хвиля прийняття е-громадянства Естонії

Олексій Вискуб про адміністративні послуги в Інтернеті

На початку грудня минулого року 15 тисяч осіб отримали 
електронне громадянство Естонії. Наразі можна стверджувати, 
що за рік ще 9 тисяч осіб по всьому світі долучились до 
новаторської програми Естонії. Таким чином 26 тисяч людей із 
143 країн світу мають е-громадянство Естонії. У чому суть такого 
популярного явища? Відповідь дуже проста, як і реєстрація 
віртуального громадянства. Наявність е-громадянства дозволяє 
представникам іноземних країн створювати бізнес в Естонії, не 
покидаючи власну домівку. Процедура отримання громадянства 
складається із заповнення анкети у мережі Інтернет. Через 
тиждень після проходження цього етапу, потенційний 
віртуальний громадянин Естонії отримує спеціальну пластикову 
картку, яка дозволяє ставити електронний підпис, тим самим 
полегшуючи створення бізнесу на території Естонії. За словами українського підприємця Василя 
Іванюка, в Україні для того, аби створити компанію необхідно піти до нотаріуса, реєстратора, 
заповнити дуже багато документів, загалом на це піде багато часу. В Естонії, маючи картку 
е-резидентства  можна створити  бізнес всього за 15 хвилин. Е-громадянство дає можливість 
отримувати кошти за допомогою власної справи без постійної присутності на підприємстві 
тощо.

7 листопада у програмі «Сніданок з 1+1» перший заступник 
Голови Державного агентства з питань електронного 
урядування України Олексій Вискуб розповів про одну з 
найбільш популярних послуг, яка вже є доступна онлайн. Наразі 
близько 3.5 тисячі українських родин оформили допомогу при 
народженні дитини в Інтернеті. Фахівець називає таку кількість 
користувачів позитивною статистикою, оскільки в середньому у 
Європі необхідно, щоб минуло два-три роки, щоб 50% цільової 
аудиторії перейшло онлайн, тим паче при такому складному 
новому електронному сервісі. Окрім послуги оформлення 
допомоги при народженні дитини, Олексій Вискуб назвав і 
іншу онлайн-послугу, яка набирає все більшу популярність: 
оформлення субсидії. Він додав, що на фінальному етапі 
знаходяться впровадження послуг реєстрації дитини онлайн, 

подання заяв на шлюб та первинна реєстрація машини, які стануть доступними до кінця 2017 
року.

Більше інформації

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Повне відео
Посилання на сервіс
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Надання eServices у сфері медицини

Додаток до ЦНАПів

У Бахрейні став доступним розділ веб-порталу щодо надання 
послуг у сфері медицини. Таким чином «Immunization еService» 
дозволяє пацієнтам переглядати свій графік щеплень, 
скомпонувати в онлайн-режимі медичну довідку з проведеними 
щепленнями, яку навіть можна роздрукувати за потреби, 
отримати інформацію щодо планових вакцинацій. Новація є 
Лауреатом Конкурсу кращих ІТ-рішень у сфері електронного 
урядування серед арабських країн світу «GCC E-Government 
Award 2015» Кращий веб-портал у сфері е-урядування. 
Перевагами сервісу є збереження урядових коштів, миттєвий 
пошук інформації, зменшення кількості помилок у даних 
пацієнтів та своєчасна відповідь спеціалістів.

Детальніше (англійською)

У Катарі експерти винайшли новий додаток для роботи ЦНАПів 
― «Self Service Machines – Kiosks». Додаток, як і публічні послуги, 
є доступним для усіх громадян та жителів країни. «Kiosk» ззовні 
нагадує звичайний банкомат. Цей додаток виконує низку функцій. 
Зокрема за допомогою «Self Service Machines – Kiosks» можна 
перевірити персональну інформацію, а саме: дати закінчення 
терміну дії ID картки, паспорту, дозволу на проживання або 
посвідчення водія. Також доступним є оновлення дозволу на 
проживання для працівників або утримуваних членів сім’ї, які 
виступають спонсорами. Окрім цього, зараз у Катарі можна 
активізувати та оновити e-Gate картки. «Self Service Machines 
– Kiosks» вже визнаний Лауреатом Конкурсу кращих ІТ-рішень 
у сфері електронного урядування серед арабських країн світу 
«GCC E-Government Award 2015» Кращий е-сервіс (G2C).

Е-ІНСТРУМЕНТИ

КРАЩІ ПРАКТИКИ

Більше інформації (англійською)
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http://http://e-demlab.org/ua/corruption-and-different-types-of-government-eric-brownstein.html
http://www.fourc.eu/kiosks-and-self-service


Програмне забезпечення «Оцінка прозорості місцевих 

Форум е-демократії «Цифровий розвиток міст: сьогодення та 
майбутнє»

Фонд Східна Європа поширив інформацію щодо початку 
тендера на вибір підрядника для надання послуг із розробки 
програмного забезпечення «Оцінка прозорості місцевих 
бюджетів». Тендер оголошено у рамках «Електронного 
врядування задля підзвітності влади та участі громади» 
(EGAP), що фінансується Швейцарською Конфедерацією. 
Це програмне забезпечення використовуватиметься для 
реалізації розробленої Методології оцінки рівня прозорості 
місцевих бюджетів, яка в свою чергу направлена на вирішення 
наступних завдань: залучення громадян до формування 
місцевого бюджету і моніторинг його використання, надання 
доступу місцевим громадам до технічної та експертної 
допомоги, спрощення доступу до управління публічними 
фінансами. Заявки на участь у тендері приймаються до 24 

листопада. Пропозиції приймаються від фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних 
осіб. При надсиланні пакету документів, необхідно вказати контакти виконавця, перелік 
та вартість етапів робіт щодо створення програмного забезпечення та загальну вартість 
створення програмного документу.

18 грудня у місті Чернівці відбудеться Форум «Цифровий 
розвиток міст: сьогодення та майбутнє». До участі у заході 
запрошуються представники міст, розробники електронних 
сервісів призначених для покращення взаємодії місцевої 
влади та мешканців, а також експерти з питань е-демократії, 
представники громадських організацій, які працюють над 
розвитком інструментів е-демократії та е-урядування. 
Протягом Форуму учасники дізнаються більше про сучасні 
тенденції та електронні інструменти взаємодії місцевої 
влади і громадськості. На основі існуючого досвіду учасники 
вироблятимуть спільні підходи до розвитку і впровадження 
нових інструментів е-взаємодії. Кількість учасників Форуму 
обмежена, близько 50-ти чоловік. Відбір буде проходити 
відповідно до заповнених реєстраційних форм, яку необхідно 
заповнити до 8 грудня. Форум відбувається в рамках реалізації 
проекту «Інституційна підтримка діяльності «Асоціації відкритих міст», що здійснюється за 
підтримки програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» 
(EGAP), який фінансується Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна 
Європа і Фондом InnovaBridge, а також за підтримки проекту «Відкрите місто», що фінансується 
Фондом Ч.С. Мотта. 

АНОНСИ ПОДІЙ

Більше інформації тут

Детальніше

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
http://egap.in.ua/rozrobka-programnogo-zabezpechennya-otsinka-prozorosti-mistsevyh-byudzhetiv/
http://chernivtsy.eu/portal/4/forum-e-demokratiyi-tsyfrovyj-rozvytok-mist-sogodennya-ta-majbutnye-u-chernivtsyah-110067.html#more-110067


У НАСТУПНОМУ ВИПУСКУ

ESDCA в Україні
«Персональний 

кабінет пацієнтів»

Електронні послуги у 
містобудівній сфері

Контакти для зворотнього зв’язку:                                                           

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


