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ПОДІЇ
Вебінар «Концепція розвитку електронної демократії: основні можливості та виклики»
13 лютого керівниця «Лабораторії Електронної демократії» ГО
«Подільська Агенція Регіонального Розвитку» Софія Сакалош
провела вебінар стосовно стану е-урядування та е-демократії
в Україні, а також затвердженої Кабінетом Міністрів України
Концепціїрозвитку електронної демократії, метою якої є
подальший розвиток та зміцнення демократії в Україні шляхом
формування політичних, організаційних, технологічних та
ідеологічних умов розвитку електронної демократії в Україні.
Вебінар був розрахований на представників влади, громадських
активістів та журналістів.Під час вебінару були розкриті теми
Коаліції з розвитку е-демократії та основних можливостей і
викликів для громадян завдяки впровадженню Концепції.
Запис вебінару залишатиметься у вільному доступі і
використовуватиметься як засіб громадянської освіти. Він як і
інші вебінари циклу доступний онлайн.Захід відбувся у рамках проекту «Лабораторія
електронної демократії» за фінансової підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та
швейцарсько-української програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та
участі громади»Програми EGAP , яка спрямована на використання новітніх інформаційнокомунікаційних технологій, що допомагатимуть вдосконалити якість врядування, покращать
взаємодію влади та громадян та сприятимуть соціальним інноваціям в Україні.

�Повна версія вебінару

Вебінар «Як розвивати проекти на основі відкритих даних: теорія та
практика в Україні та за кордоном»
20 лютого керівниця напрямку відкритих даних (програма
TAPAS) Катерина Оніліогву розповіла про те як працюють
проекти на основі відкритих даних в Україні та світі та поділилась
секретами успіху у розвитку таких проектів. Катерина Оніліогву
надала детальну інформацію стосовно того, що потрібно для
реалізації проектів, які існують механізми та можливості в
Україні. Відкриті дані дозволяють створити нові послуги та
сервіси, які спрощують життя пересічних громадян. Експерт
зазначила, що в Україні відкриті дані розглядаються здебільшого
як антикорупційний елемент, втім існують і інші їх виміри. Захід
відбувся у рамках проекту «Лабораторія електронної демократії»
за фінансової підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та
швейцарсько-української програми «Електронне врядування
задля підзвітності влади та участі громади»Програми EGAP , яка спрямована на використання
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що допомагатимуть вдосконалити якість
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та сприятимуть соціальним інноваціям в Україні. Вебінар тривав близько половини години.
Його перегляд доступний за посиланням.

Посилання на вебінар

Презентація проекту «Громадянська освіта та електронна демократія у навчальних закладах»

21 лютого відбулась презентація національного проекту
«Громадянська освіта та електронна демократія у навчальних
закладах», який EGAPVinnytsiaреалізує спільно з SkillsAcademy.
Учасники семінару дізнались про платформу, а також етапи
проекту, які були заплановані. У рамках проекту було
створено онлайн-курс з електронної демократії, а також триває
конкурс практик із впровадження інструментів е-демократії
в освітніх закладах. На семінарі спікерами виступили Олена
Чорна, заступниця директора департаменту освіти і науки
Вінницької обласної державної адміністрації; Софія Сакалош,
керівниця «Лабораторія Електронної демократії»громадської
організації «Подільська Агенція Регіонального Розвитку», яка
надала корисну інформацію щодо використання інструментів
е-демократії у Вінниці; Віктор Маценко, керівник по роботі з
юридичними особами; Катерина Бабіна, яка розповіла про е-квиток та карту вінничанина;
Марія Богуслав, заступниця голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти, співкоординаторка
проекту «Громадянська освіта та електронна демократія в навчальних закладах».
Більше про захід

Закон України «Про публічні електронні ресурси»
22 лютого Державне агентство з питань електронного
урядування України разом із Комітетом інформатизації та зв’язку,
Фондом Східна Європа, а також партнерами з IDLOУкраїна
провело раунд публічних переговорів щодо Закону України
«Про публічні електронні ресурси». Понад 50 представників
ЦОВВ взяли участь в обговоренні документу. Наступний раунд
обговорення проекту Закону відбувся 26 лютого, коли він
був представлений бізнесу та громадськості. Законопроект є
єдиним надійним шляхом до надання якісних адміністративних
та електронних послуг, доступності та прозорості державних
реєстрів, мінімізації корупційних ризиків та рейдерства,
забезпечення якості та актуальності даних у реєстрах тощо.
Серед основних ідей, які були закладені в розробку документу
вирізняють визначення єдиної термінології для всіх державних
і комунальних електронних реєстрів, визначення переліку базових електронних реєстрів,
обов’язковість державної реєстрації електронних реєстрів, питання інтелектуальних прав
власності на інформацію в реєстрах та інші.

Більше про подію

НОВИНИ
Протипожежна декларація тепер доступна онлайн
14 лютого Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державне
агентство з питань електронного урядування і партнери
проекту USAID/UK Aid «Прозорість та підзвітність у державному
управлінні та послугах» презентували нову електронну послугу
з реєстрації декларації відповідності вимогам протипожежної
безпеки у режимі онлайн. На засіданні Уряду було ухвалено зміни
до Постанови КМУ щодо порядку подання і реєстрації декларації
з питань пожежної безпеки. Раніше документи на реєстрацію
декларації можна було подати особисто виключно у паперовій
формі до Центру надання адміністративних послуг. Наразі
подача документів через Інтернет доступна повсякчас та займає
лічені хвилини. Як повідомляє заступник Голови Державного
агентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб:
«Вминулому році було зареєстровано 4988 декларацій, у той
час як було створено майже 100 тис компаній з відповідною сферою діяльності. Тобто майже
95 % умовно «в тіні»?! Впевнений, що запуск електронної послуги значно покращить цю
ситуацію, адже відтепер реєстрація декларації стала доступнішою та прозорішою - але ж і
бізнес має ставати відповідальнішим!».
Більше про новину тут

Україна – одна з країн лідерів із впровадження блокчейна
Відповідно до даних Blockchain Research Institute Україна увійшла досписку 14 країн, які
були визнані лідерами із впровадження блокчейна. До списку цих країн також увійшли США,
Канада, Бразилія, Австралія, Ізраїль, ОАЕ, Грузія, Естонія,
Великобританія, Франція, Німеччина, Швеція і Китай. Список
країн було складено в рамках звіту The Networked Hotbeds of
Blockchain, який презентував Don Tapscott на World Economic
Forum. Напередодні, у вересні Державне агентство з питань
електронного урядування України разом із партнерами:
Міністерством юстиції України, The Bitfury Group, Фондом Східна
Європа реалізували пілотний проект з інтеграції технології
блокчейн до Системи електронних торгів арештованим
майном OpenMarket - СЕТАМ - запрацював перший у світі
електронний аукціон з використанням технології блокчейн.А
вже з жовтня 2018 року разом з Міністерство аграрної політики
та продовольства України презентували першу чергу інтеграції
блокчейн до Державного земельного кадастру.

Більше інформації

Чернівецький портал відкритих даних
14 лютого було презентовано портал відкритих даних міста
Чернівці. Він складається із 29-ти наборів даних про різні сфери
діяльності Чернівців, 9-ти організацій та 9-ти груп. Новий
формат сайту придатний для аналізу, створення різнотипних
електронних сервісів та інструментів. Новацією чернівецького
порталу у порівнянні з порталами інших міст стала доступність
медичних даних. Цей портал став першим, де інформація
стосовно медичної сфери є доступною для громадян онлайн.
Портал відкритих даних також є першим, який булостворено в
рамках пілотного проекту з розвитку відкритих даних у містах.
Участь у проекті Чернівці вибороли влітку 2017 року.Портал
розроблений в рамках проекту USAID/UK aid та Фонду Євразія,
TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та
послугах у партнерстві з Texty.org.ua за сприяння Державного
агентства з питань електронного урядування України.
Посилання на портал

ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Відкриті дані, які змінять Україну у 2018 році
Перший заступник Голови Державного агентства з питань
електронного урядування України Олексій Вискуб та керівниця
напрямку відкритих даних проекту USAID/UK Aid «Прозорість
та підзвітність у державному управлінні та послугах» Катерина
Оніліогву розповіли «Українській правді» про відкриті дані
Державної судової адміністрації, «Укравтодору», Центральної
виборчої комісії, ДФС та інші. Фахівці назвали єдиний державний
реєстр судових рішень одним із найбільш популярних наборів
відкритих даних в Україні. Реєстр судових справ дасть змогу
проаналізувати ефективність та завантаженість кожного судді,
у той час як реєстр судових засідань – вчасно підготуватись і не
пропустити жодного засідання. Що стосується «Укравтодору»,
то оновлена постанова включає дані про об’єкти будівництва,
реконструкції та ремонту автодоріг державного значення, у
тому числі з обов’язковим публікуванням вартості робіт, строку виконання та змін. Такий
підхід дозволить забезпечити прозорість та підзвітність будівництва, яке безпосередньо
здійснюється за кошти жителів України. За словами фахівців, відкриття даних Центральної
виборчої комісії підвищить довіру громадськості до виборчої кампанії-2019. Про інші зміни в
Україні у сфері відкритих даних можна дізнатись детальніше за посиланням.
Посилання на інтерв’ю

Дмитро Маковський про е-урядування в Україні
Генеральний директор директорату цифрової трансформації
Державного агентства з питань електронного врядування
України Дмитро Маковський розповів про яскраве покращення
позицій України у світових рейтингах зі стану е-урядування. У
світовому рейтингу Розвитку Е-Уряду від ООН за останні два
роки Україна піднялась на 25 позицій. За словами спеціаліста
у галузі впровадження цифрових технологій, така перемога
безсумнівно мотивує на подальші звершення. Головним
на думку експерта є не втратити ті можливості, які надають
цифрові трансформації. Серед найближчих планів у діяльності
вінзазначив переведення в електронну форму найважливіших
публічних послуг, запровадження системи електронної взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів (“Трембіта”)
та праця над розвитком е-демократії. Відповідно, основними
напрямками роботи будуть реалізація проектів цифрової трансформації, розвиток цифрової
інфраструктури, стратегічне планування та міжнародна діяльність. Він додав, що завдяки
численним реформам, громадськість матиме змогу впливати на урядові рішення іншими
методами, ніж вже звичними протестами, лобіюванням чи блокуванням.
Детальніше

Е-ІНСТРУМЕНТИ
Онлайн платформа «Вирішує Мадрид»
За останні декілька років Іспанія досягла значних успіхів у
розвитку демократії участі, Ця країна посіла 7 сходинку в
глобальному індексі е-участі. Такий успіх став можливим
завдяки онлайн платформі для активних городян «Вирішує
Мадрид», яка містить такі форми е-участі:
1) пропозиції (для того, щоб надати свою пропозицію міській
владі, необхідно зареєструватись через свою електронну пошту
на сайті та досягнути 16-річного віку);
2) опитування (для того, щоб підтримати пропозицію на цьому
етапі, користувач повинен пройти більш складну верифікацію:
користувач повинен надати підтвердження того, що він є
зареєстрованим жителем Мадриду);
3)бюджет участі (ерез платформу «Вирішує Мадрид» громадянам пропонується взяти участь
і в формуванні бюджету участі міста; кошти бюджету участі розподіляються за наступним
принципом: 30% суми йде на потреби всього міста, 70% — на потреби окремих районів
міста.
Починаючи із 2016 року бюджет участі становить 100 млн євро.

Більше про платформу

АНОНСИ ПОДІЙ
Розробка Геоінформаційної системи обліку активів ОТГ
Швейцарсько-українські проекти «Підтримка децентралізації в
Україні» DESPRO та «Електронне врядування задля підзвітності
влади та участі громади» EGAP оголосили конкурс на розробку
Геоінформаційної системи обліку активів територіальних громад.
Зазначена Геоінформаційна система повинна бути виконаною
відповідно до численних технічних вимог, зокрема розробки
технічного завдання, розробки програмного забезпечення,
встановлення примірників системи на серверах, налаштування
системи тощо. Повний перелік вимог доступний у Додатку 1 за
посиланням нижче. Виконавець повинен мати досвід реалізації
веб-систем подібної складності (щонайменше 2 приклади).
Пропозиції приймаються від фізичних осіб-підприємців та
юридичних осіб. Аплікаційна форма заповнюється відповідно
до поданого шаблону. Оригінали заявок на участь у конкурсі
приймаються в паперовому вигляді на адресу Програми EGAP Фонду Східна Європа до 18:00 5
березня 2018 року. Результати будуть відомі до 16 березня.
Перелік документів

Фестиваль успішних практик у сфері громадянської освіти та електронної демократії
16 березня у Києві відбудеться Фестиваль успішних практик у
сфері громадянської освіти та електронної демократії. Під час
Фестивалю відбудеться церемонія нагородження переможців
та лауреатів Конкурсу кращих практик щодо впровадження
електронної демократії в закладах освіти. Фестиваль
відбудеться урамках Всеукраїнського проекту «Громадянська
освіта та електронна демократія в навчальних закладах»,
який організований спільно з партнерами ВМГО «Українська
студентська спілка», соціальним проектом «Академія
навичок» за підтримки Фонду Східної Європи та програми
EGAP «Електронне врядування задля підзвітності влади та
участі громади». Для участі у заході необхідно попередньо
зареєструватись за поданим нижче посиланням.
Реєстраційна форма

OpenDataChallenge
13 лютого стартував вже другий конкурс IT-технологій на
базі відкритих державних даних −«Open Data Challenge».
IT-спеціалісти, підприємці та дизайнери знову мають змогу
отримати фінансування на реалізацію власного стартапу. Цього
разу призовий фонд становить 2.5 млн гривень. Серед основних
критеріїв відбору вирізняють використання відкритих даних,
інноваційність рішення, антикорупційний та соціальний вплив,
перспективи розвитку, сильну та натхненну команду. Open
Data Challenge – це міжнародний формат конкурсу для проектів
на основі відкритих даних, створений Open Data Institute
(Лондон), провідною міжнародною інституцією, що займається
пропагуванням відкритих даних у світі.Проект вперше масштабно
стартував в Україні в 2017 році, зібравши понад 170 заявок з усієї
України, з яких було відібрано 10 фіналістів, та після інкубаційної
програми – обрано 3 переможця, які розділили призовий фонд
1,5 млн грн. Цього разу заявку щодо стартапу можна подати до
10 квітня.
Більше про Open Data Challenge

OpenDataLeadersNetwork
Представники органів місцевого самоврядування мають
можливість взяти участь у другому циклі програми для обміну
досвідом та навчання у галузі відкритих даних − Open Data Leaders
Network. Проект відбудеться у Києві, 21-23 березня. Учасники
заходу матимуть змогу зустрітися з колегами, які представляють
інші міста України та поділитися проблемами, обговорити ідеї
і дізнатися про глобальні інновацій у сфері відкритих даних.У
заході візьмуть участь до 8 представників органів місцевої влади,
які відповідають за питання, що стосуються відкритих даних;
готові вчитися на прикладі інших лідерів і ділитися власним
досвідом; мають ідеї про те, як відкриті дані можуть бути
використані для поліпшення якості життя в містах. Протягом
трьох днів учасники братимуть участь у семінарах, презентаціях
тощо. Учасники матимуть змогу отримати знання та досвід щодо
кращих світових практик в галузі відкритих даних, експертну та комунікаційну підтримку для
реалізації проектів у галузі відкритих даних. Аплікаційні форми приймаються до 4 березня.
Open Data Leaders Network реалізовується Фондом Східна Європа, у рамках проекту USAID/
UKaid “Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах”

Детальніше про захід

У НАСТУПНОМУ ВИПУСКУ

Вебінар на тему «Why AI
needs humans»

Тренінг «E-LabDay» для представників ОТГ Вінничини.

Cім типових відмовок чиновників, щоб не відкривати дані

Контакти для зворотнього зв’язку:
info@pard.org.ua

Наша сторінка у ФБ

Наш канал на Youtube

