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info@pard.org.ua Наша сторінка у ФБ Наш канал на Youtube
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https://www.facebook.com/edemlab
https://www.youtube.com/channel/UC53xp94MzpiAjS16aU8ZWIw


4 листопада відбулась презентація ресурсу «Портал громадського 
обговорення законопроектів» та бази даних громадських об’єднань, у 
партнерстві з Internews Ukraine у Верховній Раді. Нагадаємо, що портал був 
створений для надання громадянам можливості ознайомитися та обговорити 
законопроекти, які розглядаються комітетами та плануються до розгляду 
Верховної Ради. Електронний реєстр громадських об’єднань розроблений 
Лабораторією законодавчих ініціатив у рамках реалізації Програми USAID 
РАДА з метою покращення взаємодії з комітетами Верховної Ради.

Портал громадського обговорення законопроектів

Створено новий Центр лідерства та інновацій  
в електронному урядуванні

ПОДІЇ

4 листопада відбувся воркшоп по Бюджету участі в Kyiv Smart City Hub, під 
час якого відбулось обговорення проекту нового Положення про Бюджет 
участі, що презентували представники Київської міської ради та Київської 
міської державної адміністрації.  Учасниками вже другого воркшопу стали 
більше ніж 100 людей, що свідчить про високий рівень зацікавленості 
киян подіями в своєму місті. Захід було організовано спільно з Center for 
Innovations Development at Kyiv-Mohyla Academy, профільними групами 
Реанімаційного Пакету Реформ та ГО «SocialBoost».

Більше інформації

Більше інформації

Воркшоп по бюджету участі в Kyiv Smart City Hub

15 листопада у Вінницькому національному технічному університеті було 
відкрито Центр лідерства та інновацій в електронному урядуванні. Його 
основними користувачами стануть студенти найбільшого в університеті 
факультету – Інформаційних Технологій. Планується також, що Центр 
слугуватиме платформою для проведення курсів дистанційного навчання, 
розроблених у рамках Програми EGAP.  

Процеси е-демократії є дуже важливими для становлення і розвитку 
держави в сучасному інформаційному суспільстві. Можливість скористатись 
засобами ІКТ для прийняття рішення в державотворчих процесах для 
громадян є одним із основних постулатів е-демократії.

Саме про це говорили учасники міжнародної конференції у ВНТУ «Сутність та перспективи 
впровадження електронної демократії в Україні», що налічувала понад 50 учасників. 

Центри лідерства та інновацій в електронному урядуванні створюються в рамках швейцарсько-
української програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що 
реалізується Фондом Східна Європа у партнерстві із Державним агентством з питань е-урядування та 
Фондом Innovabrigde.

Більше інформації

https://www.facebook.com/events/921912427910807/
http://parlament.org.ua/2016/11/07/e-instruments-for-vr/
http://egap.in.ua/vidkryttya-tsentru-liderstva-ta-innovatsij-v-elektronnomu-uryaduvanni/


МОН зацікавлене, щоб громадськість мала можливість якісно 
аналізувати та робити пропозиції щодо роботи Міністерства

Конференція «Відкриті та великі дані для сталого розвитку» 

18 листопада відбулася зустріч з громадськістю щодо відкритих даних у 
сфері освіти в Міністерстві освіти і науки України. 

Організаторами події виступили Державне агентство з електронного 
урядування України, Міністерство освіти і науки за підтримки програми 
EGAP.

Головною метою зустрічі визначили обговорення з профільними 
громадськими організаціями, волонтерами та активістами питання відкриття 
даних Міністерства освіти і науки України, визначення пріоритетних 
наборів державних даних  та формування громадського попиту на них.

17-18 листопада в Києві відбулась конференція «Відкриті та великі дані 
для сталого розвитку». Під час заходу було представлено рекомендації 
та кращі приклади використання великих даних, відкритих даних та 
інтероперабельності  для покращення прийняття рішень, основаних на 
фактах, особливо в державному секторі, в громадських організаціях та 
органах місцевого самоврядування.

На конференції всесторонньо обговорили те, як доступ до відкритих 
даних та широке використання аналізу даних покращують прийняття 
рішень, в тому числі в питаннях законодавства та державного управління 
на національному та місцевому рівнях.

Більше інформації

Більше інформації

25-го листопада у Львові проходив II Форум 451°Е, на якому учасники 
обговорили проблеми  та перспективи електронного врядування в Україні. 

Під час заходу спікери висвітлювали різні сфери е-урядування, включаючи 
існуючі е-сервіси в Україні та за кордоном, стан е-медицини та е-освіті в 
Україні.

Учасники розповідали про Smart City, питання цифразації, пілотні проекти, 
які поширюються в різних регіонах України. Також було обговорені аспекти 
відкритих даних та можливості використання світових практик досвіду ІТ-
перетворення країни.

Форум електронного урядування 451°Е

Більше інформації в відео

https://ksedataconf.org.ua/?lang=uk
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/11/18/%E2%80%9Cmon-zaczikavleno,-shhob-gromadskist-mala-mozhlivist-yakisno-analizuvati-roman-greba/
https://www.youtube.com/watch?v=Z5uV230d16w&feature=youtu.be


НОВИНИ

Відбувся запуск другого циклу Національного конкурсу  
EGAP Challenge

Відбір проектів на інкубацію відбуватиметься в рамках двох ідеатонів у Києві 28-29 січня та 11-12 
лютого, за участю представників профільних міністерств та дванадцяти менторів.

Стартовий призовий фонд конкурсу становить 2 млн грн. Передбачені також призи від партнерів, 
серед яких Open Data Institute, Innovabridge, Cisco, IBM, Intel, Denovo, ГО «Електронна Україна».

Конкурс EGAP Challenge, що фінансується Швейцарською Конфедерацією, реалізується Фондом 
Східна Європа, Державним агентством з питань електронного урядування та партнерами за підтримки 
Прем’єр-Міністра України та профільних міністерств.

9 листопада розпочато прийом ІТ-проектів на другий цикл Національного 
конкурсу EGAP Challenge.

Триватиме він до травня 2017 року і підтримуватиме чотири пріоритетні 
напрями: екологію, інфраструктуру, освіту та агропромисловість.

Перші креативні вікенди для відбору команд заплановані на грудень 2016 
року (за новинами та оголошеннями в рамках конкурсу слідкуйте на http://
egap-challenge.in.ua/)

Більше інформації 

З 21 по 30 листопада триває  другий етап голосування  в конкурсі 
Apps4Cities Challenge. 

За допомогою інтернет-голосування та журі буде визначено 4 переможців 
конкурсу, які отримають грошову винагороду та пропозицію подальшої 
інкубації проектів. Окрім цього, фіналісти отримають шанс одержати 
безкоштовне навчання в  Education Academy.

Фіналісти конкурсу Apps4Cities Challenge для допуску до другого 
голосування мають оновити сторінки проектів, доповнивши їх посиланнями 

на інтерактивні прототипи своїх розробок. Також – відкрити організаторам конкурсу доступ до коду 
і бази даних.

Інкубація сервісів для чотирьох переможців проходитиме з 5 грудня 2016 року по 31 січня 2017 року.

Більше інформації

Розпочато другий етап голосування  
в конкурсі Apps4Cities Challenge

http://egap-challenge.in.ua/
http://egap-challenge.in.ua/
http://egap-challenge.in.ua/
https://danimist.org.ua/uk/news/uvaga-21-lystopada-dedlayn-dlya-finalistiv-konkursu-apps4cities-challenge


Перший день конференції NSDI
29 листопада відбулася конференція про створення 
національної інфраструктури геопросторових даних 
(NSDI) в Україні, організованої  за підтримки Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру і 
представниками Японської організації JICA.

На конференції виступили іноземні делегати з Норвегії, 
Польщі та Великобританії з доповіддю про  досвід створення 
порталів з доступом до картографічних даних та монетизації 
їхньої діяльності.

Більше інформації 

Більше інформації 

Стартував проект TAPAS (Transparency and  
Accountability in Public Administration and Services)  
17 листопада відбувся запуск проекту TAPAS (Transparency and 
Accountability in Public Administration and Services). 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спільно з 
Держагентством з питань електронного урядування, Агентством США 
з міжнародного розвитку (USAID) і Урядом Великої Британії розпочинає 
п’ятирічний проект «Прозорість та підзвітність у державному адмініструванні 
та послугах». Проект вартістю $19 млн буде тривати 5 років і спрямований 
на протидію корупції через реформу електронного врядування.

Більше інформації

Нацбанк випустить електронну валюту  
на основі блокчейну 

Документи на погодження проекту землеустрою  
можна подати он-лайн

НБУ схвалив дорожню карту Cashless Economy щодо використання 
блокчейн-технології. Про це повідомив радник голови Державного 
агентства з питань електронного урядування Костянтин Ярмоленко.

Головною метою проекту є впровадження нових методів безготівкових  
інструментів платежу. 

Випуск електронних грошей запланований Національним банком на 
четвертий квартал 2017 року. 

У попередньому випуску дайджеста, ми розповідали про нову електронну 
послугу з он-лайн реєстрації земельної ділянки. 

16 листопада Держгеокадастр та Державне агентство з питань 
електронного урядування презентували черговий електронний сервіс у 
сфері земельних відносин – онлайн замовлення та автоматичний розподіл 
проектів землеустрою на експертів.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1871040156462762&id=100006703870803
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154619662754870&set=gm.593135400887820&type=3&theater
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7e1950e0-2717-483d-b7d6-960cdeaccc96&title=MinekonomrozvitkuIDerzhagentstvoZPitanElektronnogoUriaduvanniaZaluchili-19-MlnNaProektZProtidiiKoruptsii
https://drive.google.com/file/d/0B_A1F74ht5k4eXhJeFJJcEw0VzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B_A1F74ht5k4eXhJeFJJcEw0VzQ/view


Відтепер подати документи на погодження проекту землеустрою можна в онлайн-режимі через 
e.land.gov.ua протягом кількох хвилин. На сьогоднішній день погодження відбувається у два візити до 
державних органів, а запровадження цього сервісу дає можливість виключи перший візит та залишиться 
лише необхідність отримати документи після погодження.

Втім, головне, що за рахунок автоматизації та «сліпого» розподілу документів на виконавця значно 
пришвидшується прозорість та ефективність процесу розгляду документів від заявника та ухвалення 
відповідного рішення. Такі нововведення заощадять час та унеможливлять будь-які корупційні ризики.

Більше інформації

Уряд затвердив Концепцію розвитку електронних послуг в Україні 

Органи влади мають зробити одним із пріоритетів у своїй  
роботі використання е-технологій

16 листопада Уряд схвалив Концепцію розвитку системи надання 
електронних послуг. 

Метою Концепції є визначення напрямів, механізмів і строків формування 
ефективної системи надання електронних послуг в Україні для 
задоволення інтересів фізичних та юридичних осіб через розвиток і 
підтримку доступних та прозорих, безпечних та не корупційних, найменш 
затратних, швидких та зручних електронних послуг. 

«Саме електронні послуги здатні обслуговувати економіку майбутнього та 
забезпечити необхідну мобільність та конкурентоспроможність громадян 
у сучасних умовах», – зазначив Олександр Риженко, голова Державного 
агентства з питань електронного урядування України, під час презентації 
проекту Концепції на засіданні Уряду.

За словами Олексія Вискуба, заступника голови Державного агентства з питань електронного урядування 
України, затвердження концепції урядом дозволить визначити єдиний підхід та вимоги до запровадження 
електронних послуг.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністерствам 
активізувати роботу щодо впровадження електронних сервісів, що 
дозволить підвищити якість управління та надання послуг.

«Закликаю усі міністерства серйозно поставитися до цього питання 
[електронного врядування] і окремим питанням вашої діяльності визначити 
впровадження електронних можливостей. Це все підвищить якість нашого 
управління і підвищить якість надання послуг людям», - заявив Володимир 
Гройсман під час засідання Уряду 16 листопада.

Прем’єр-міністр зазначив, що потрібно у наступному місяці пришвидшити 
роботу щодо впровадження електронних сервісів.

Уряд надасть більшу підтримку, у тому числі фінансову, для того, щоб 
максимально зробити сервіси із використанням електронних можливостей дистанційними, «через 
Інтернет, щоб менше контактів з чиновниками, більш швидко працював документообіг», - зазначив він.

Більше інформації

Більше інформації в відео

https://e.land.gov.ua/
https://www.facebook.com/eGovernanceUkraine/posts/1171520719567862
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1983189985241365&id=100006511476840
https://www.youtube.com/watch?v=Ey31JXq508M


ЕКСПЕРТНА ДУМКА

30 жовтня о 24:00 завершився перший етап подання електронних 
декларацій для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та 
особливо відповідальне становище. 

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 
2016 року. Посли країн Великої сімки наголошують, що будуть 
підтримувати зусилля президента, прем’єр-міністра та всіх державних 
органів і громадянського суспільства України в боротьбі з корупцією.

Тема е-декларування в Україні стала наскільки популярною що Тексти.
org.ua розробили гру з чиновниками та е-деклараціями.
Денис Гурський зазначив, що на стан е-декларування в Україні вплинув елемент публічності електронних 
декларацій. Адже, на його думку, ідея системи стала популярною, і є суспільний інтерес до цього 
проекту. До декларацій взагалі уваги ніколи не було, хіба що у групи журналістів-розслідувачів. 
Електронні декларації — це те, що вже неможливо змінити, потерти. Це надбання всіх міжнародних 
партнерів, що важливо. А скандал навколо цієї системи пов’язаний з правильною темою, яка називається 
«Комплексна система захисту інформації». Це проблема всіх державних IT-систем.

Більше інформації

Більше інформації (російською)

Стан е-декларування в Україні

Електронний квиток: стан впровадження в Україні
Три голови ОДА і 15 мерів підписали звернення до влади з проханням 
підтримати законопроект про впровадження електронного квитка. За 
їх підрахунками, економічний ефект перевищить 17 млрд грн на рік. 
Електронний квиток - не просто пластик, це реальна реформа по всім 
кращим принципам європейської практики, інноваційне рішення, що 
спрощує життя, децентралізація і передача повноважень містам, боротьба 
з корупцією і виведення грошей з «тіні». 

http://tyzhden.ua/News/177612
http://texty.org.ua/d/declarations-game/
http://hromadske.ua/posts/cherez-neratsionalnyi-menedzhment-ahrosektor-vtrachaie-polovynu-prybutkiv-interviu-z-lobistom-vidkrytykh-danykh-v-ukraini
http://www.epravda.com.ua/publications/2016/11/11/610792/


ЕКСПЕРТНІ МАТЕРІАЛИ

Більше інформації

Більше інформації

Державні структури багатьох країн зіткнулись з необхідністю реформування 
традиційних моделей управління, що виявились неадекватними політичним, 
економічним, інформаційним, соціальним і технологічним викликам. 

Організація державного управління таких країн перебуває не в 
найкращому стані. Механізмом підвищення ефективності держави може 
стати реалізація системи “електронного уряду”. Його формування 
вже відбувається в Україні, хоча і стикається з цілою низкою проблем, 
пов’язаних у першу чергу з відсутністю чіткого системного розуміння 
всього комплексу завдань, що мають бути ним вирішені. Наприклад, одним 
із важливих компонентів “електронного уряду” є організація зворотного 
зв’язку держави з громадянами і бізнесом.

Електронне урядування, web 2.0 та соціальні мережі

Процеси е-демократії є дуже важливими для становлення і розвитку 
держави в сучасному інформаційному суспільстві. Можливість скористатись 
засобами ІКТ для прийняття рішення в державотворчих процесах для 
громадян є одним із основних постулатів е-демократії. 

В Україні спостерігається тенденція до активізації процесів, пов’язаних з 
електронним урядуванням та електронною демократією. Про це свідчать 
результати досліджень Організації Об’єднаних Націй з електронного 
урядування. Так, відповідно до зазначеного рейтингу е-урядування, за 2 

роки з 2014 до 2016 року Україна піднялась на двадцять п’ять позицій (з 87 на 62 місце із 193 країн-
членів ООН) і на сорок п’ять позицій в індексі е-участі (з 77 на 32 місце із 193 країн-членів ООН). 

Проте, однією із основних проблем е-демократії та е-урядування на сучасному етапі в державі є низька 
обізнаність цільової аудиторії (громадян) із можливостями використання вже наявних інструментів 
е-демократії.

Причини проблемної демократії  
в е-процесах прийняття рішень

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-2/doc/1/104.pdf
http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/e-democracy/e-democracy2016/paper/viewFile/1719/1402


Е-ІНСТРУМЕНТИ

Більше інформації

GeoMark - амбітний проект,  автори якого вирішили зібрати всю 
інформацію про нерухомість міста і зробити її доступною для кожного. 

Мета сервісу - на основі геоданих та даних нерухомого майна міста 
обрати найпривабливіше місце для ведення бізнесу, шляхом аналізу 
геоданих, визначаючи місцеположення цільових груп, територію збуту, 
купівельну спроможність. В результаті підприємці і громада отримують 
новий інструмент, який допоможе краще планувати відкриття нового 
бізнесу, що призведе до збільшення робочих місць та розвитку міста.

Як ми зазначали у попередньому випуску дайджесту, цього разу розповімо про проекти у сфері 
е-демократії на конкурсі «Apps4Cities/Дані міст».

AllMuseums

Проект GeoMark

Соціальний проект, який вирішує проблему відсутності єдиного порталу. 
Тут кожен відвідувач зможе отримати актуальну інформацію про музеї 
країни, зокрема дні безоплатного відвідування різними категоріями 
громадян. 

Кожен муніципальний музей кожного місяця має день відкритих дверей, 
коли різні категорії громадян можуть відвідати його безкоштовно. Окрім 
цього, існують дні відкритих дверей для різних пільгових категорій. 

Проект спрямований на культурний розвиток населення: інформаційний 
сервіс дозволить соціально незахищеним громадянам безкоштовно 
відвідувати музеї та культурно збагачуватись, не витрачаючи на це 
кошти. Окрім цього, користувачі можуть замовити екскурсію, обравши 
музеї та інші визначні місця міста на свій смак. 

Більше інформації

https://danimist.org.ua/uk/projekt/geo-mark
https://drive.google.com/file/d/0B_A1F74ht5k4eXhJeFJJcEw0VzQ/view
https://danimist.org.ua/
https://danimist.org.ua/uk/projekt/allmuseums


КРАЩІ ПРАКТИКИ

Все в одному: як німці оптимізують  
інструменти е-демократії
Тоді як Україна тільки стає на шлях е-демократії 
шлях, деякі держави Європи можуть 
похвалитися успішною традицією політичної 
та громадської онлайн-участі. Яскравим 
прикладом у цьому може стати Німеччина.

Німецький портал abgeordnetenwatch.de є 
ланкою між громадянами, депутатами і кандидатами. Ключове гасло платформи: «Громадяни питають – 
політики відповідають». На ній кожен може поставити питання німецькому депутату і отримати публічну 
відповідь. Окрім того, на порталі оприлюднюються результати голосування кожного народного 
обранця та висвітлюється його позапарламентська діяльність. 

Перед публікацією усі питання і відповіді перечитуються командою модераторів та перевіряються на 
відповідність модераторському кодексу.

Ще одним завданням порталу є проведення досліджень на тему лобізму, партійних внесків та 
позапартійної діяльності, які публікуються у блозі.

Сайт обслуговується ГО «Parlamentwatch», що фінансується разовими і регулярними внесками.

Більше інформації (німецькою)

10 цікавих фактів про електронне  
врядування Австрії
Австрійська система е-врядування – це синонім сучасної та інноваційної 
країни, де якість, довіра та швидкість є центральними елементами. 
Опанування успішного досвіду е-врядування інших країн є важливою 
складовою процесу розвитку цього напрямку в Україні, що набирає 
обертів та є нагальною потребою сучасного суспільства. 

До Вашої уваги − добірка 10 найцікавіших фактів із успішного досвіду 
е-врядування Австрії.

Більше інформації

http://www.abgeordnetenwatch.de/
http://egap.in.ua/10-tsikavyh-faktiv-pro-elektronne-vryaduvannya-avstriyi/


Креативні вікенди в рамках конкурсу EGAP Challenge
Конкурс ІТ-проектів з е-демократії EGAP Challenge починає набирати 
обертів. Розпочинаються публічні заходи по всій Україні з метою пошуку 
нових проектів та ідей за участю експертів, представників профільних 
міністерств  та місцевих органів влади. 

Заплановано креативні вікенди в Одесі та Вінниці 10 та 11 грудня, Дніпро, 
Луцьк – відповідно 17, 18 грудня. 

Під час креативних вікендів буде проведено відбір проектів на локальну 
пре-інкубацію (по 4 проекти у кожному місті). 

Більше інформації

АНОНСИ ПОДІЙ

Результати конкурсу «Apps4Cities/Дані міст»
Як ми зазначали раніше, в листопаді за допомогою інтернет-голосування, 
громадяни повинні були обрати  одного переможця. Це  - проект 
«Навпростець».

Ще за трьох переможців проголосує журі. А також вже дуже скоро ми 
дізнаємось хто саме отримає спеціальний приз від партнера проекту – 
компанії Education Academy ITEA, а саме безкоштовне навчання в Академії. 
Нагородження переможців відбудеться 2 грудня 2016.  Інкубація сервісів 
для чотирьох переможців проходитиме з 5 грудня 2016 року по 31 січня 
2017 року.

Більше інформації

Проект «Total Dose of API»
Відкриття проекту «Total Dose of API» відбудеться 06.12.16 у місті Івано-
Франківськ. Проект спрямований на комплексний огляд ринку відкритих 
даних в Україні від команди Єdata.

 Під час проекту буде актуалізовано єдиний реєстр ресурсів відкритих 
даних. Акцент спрямований на API до відкритих баз даних, сервісів та 
реєстрів.

Більше інформації

Ресурсний центр ГУРТ

Велика ідея

Громадський простір

Корисні посилання

Відкрита Facebook-група «E-Democracy in Ukraine»

Відкрита Facebook-група «Електронна демократія в Україні»

http://egap-challenge.in.ua/
https://danimist.org.ua/
https://danimist.org.ua/uk/projekt/directly
https://danimist.org.ua/uk/projekt/directly
https://www.facebook.com/cn.opora/photos/a.442309545107.242537.45461285107/10154078482945108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2160429207516437&id=100006481368549
http://gurt.org.ua/
https://biggggidea.com/
http://www.prostir.ua/
https://www.facebook.com/groups/edemclubua/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/e.democracy.ua/?fref=ts


У НАСТУПНОМУ ВИПУСКУ

Інтернет та локальна  
демократія (професор  
Анджей Зибертович)

Результати конкурсу 
«Apps4Cities/Дані міст»

Як пройшли креативні  
вікенди в рамках конкурсу 
EGAP Challenge?

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.

https://danimist.org.ua/
https://www.facebook.com/edemlab
https://www.youtube.com/channel/UC53xp94MzpiAjS16aU8ZWIw

