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Круглий стіл «Практика роботи місцевих е-петицій: підсумки року 
застосування та шляхи вдосконалення»

ПОДІЇ

Лабораторія електронної демократії ГО «Подільська агенція регіонального 
розвитку» провела серію безкоштовних вебінарів у сфері електронної 
демократії та відкритих даних.

Зокрема, 3 лютого було проведено вебінар від керівника Лабораторії 
електронної демократії Софії Сакалош. Спікер розкрила базові поняття 
е-демократії, е-урядування та е-участі, розкрила тему конкурсів ІТ-
інструментів е-демократії в Україні. 

Як ми обіцяли в попередньому випуску дайджесту, цього разу можна 
ознайомитись із експертною думкою Олега Левченка, директора 
Вінницького відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку 
місцевого самоврядування», який 10 лютого провів вебінар на тему «Для 
чого громадянам потрібна е-демократія?». Спікер розповів про користь 
розбудови громадянського суспільства в Україні та чому важлива електронна 
демократія для кожного із нас. 

Вебінари лютого

20 лютого пройшов круглий стіл «Практика роботи місцевих 
е-петицій: підсумки року застосування та шляхи вдосконалення», який 
було організовано комітетами ВРУ з питань прав людини та з питань 
держбудівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за 
підтримки Програми EGAP. Круглий стіл об’єднав питання  е-урядування 
на місцевому рівні та місцевої партисипативної демократії. 

Також було обговорено законопроект, який розширює можливості для 
е-петицій.

17 лютого вебінар про місцеві відкриті дані та як за допомогою них можна комунікувати з владою, 
провела Надія Бабинська, керівниця проекту відкритих даних Верховної Ради України.

А 24 лютого про дослідження оцінки готовності України до відкритих даних та сучасний стан відкритих 
даних в Україні розповів Артем Серенок, кандидат наук, доцент кафедри ІТ і систем управління 
Харківського регіонального інституту державного управління.

Більше інформації в відео

Більше інформації

Більше інформації в відео

Більше інформації в відео

Детальніше

https://drive.google.com/file/d/0B3NuElethn7eMEE4VzRUYU9yUnN1YTJwTjFuRm1zS1JqY0Zn/view
https://drive.google.com/file/d/0B8u_pYIkoApySUlNUVlyMlpMVW8/view
https://www.youtube.com/watch?v=hzNduygfPkc
http://e-demlab.org/ua/doslidzhennya-open-data-readiness-assessment-ukraine.html
http://e-demlab.org/ua/vidkriti-miscevi-dani.html
http://e-demlab.org/ua/stan-e-demokratii-v-ukraini.html
http://e-demlab.org/ua/vidkriti-miscevi-dani.html


Воркшоп з використання парламентських даних

Ідеатони в рамках Egap Challange

«Моя найкраща невдача з відкритими даними» від TAPAS Project

Міжнародна зустріч в рамках глобальної ініціативи ПВУ

20-24 лютого відбувся п’ятиденний інтенсивний воркшоп щодо 
використання парламентських даних у місті Києві. Головними 
організаторами заходу виступили Громадянська мережа ОПОРА та 
MamPrawoWiedziec.pl. Завдяки курсу учасники мали змогу навчитися 
працювати з парламентським даними, цікаво подавати свої тексти у 
медіа та візуалізувати дані. Після проведення воркшопу організатори 
декілька місяців будуть консультувати зацікавлених щодо роботи з 
даними, підготовки матеріалів та їх просування в мережі Інтернет та ЗМІ. 

23 лютого у Києві відбувся перший захід із серії публічних заходів 
громадської організації Texty.org.ua та проекту USAID/UKAID 
«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах», а 
саме дискусія – «Моя найкраща невдача з відкритими даними». Серед 
спікерів тренер з цифрової безпеки для журналістів та активістів 
Вадим Гудима, координатор проекту «Дані міст» Громадянської мережі 
ОПОРА та TechSoup Руслана Величко-Трифонюк, заступник директора 
Державного агентства з питань електронного урядування Олексій 
Вискуб та інші.

6-17 лютого відбулась перша міжнародна зустріч представників 10 країн 
Євразії для обміну кращими практиками прозорості та антикорупції, що 
реалізовується у рамках глобальної Ініціативи «Партнерство «Відкритий 
Уряд» (ПВУ).

Представники органів державної влади та інститутів громадянського 
суспільства з України, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, 
Киргизстану, Молдови, Монголії, Таджикистану у Києві протягом 
двох днів обговорювали кращі практики впровадження міжнародної 
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» – задля забезпечення 
прозорості та підзвітності державної політики, протидії корупції, 
залучення громадськості до прийняття рішень.

Детальніше

Більше інформації в відео

Більше інформації

У лютому відбулася серія ідеатонів Egap Challange Ideathon. Це 
одноденні краш-тести та відбір проектів різних напрямків для участі в 
інкубаційних програмах.

https://www.oporaua.org/
https://mamprawowiedziec.pl/
http://texty.org.ua/
http://tapas.org.ua/
http://gurt.org.ua/news/trainings/36740/
https://www.youtube.com/watch?v=6MDsPDKxZ44&feature=youtu.be
http://www.prostir.ua/?focus=vidkrytyj-uryad


Переможці ідеатону напрямку «Інфраструктура» (7 лютого) презентували свої проекти у 
Міністерстві інфраструктури України.

1) Carppet - гаджет для транспортних засобів, що фіксує перебіг ДТП і відправляє всю 
інформацію про нього у диспетчерські служби, навіть коли у аварії нема свідків, а потерпілий 
не може зробити це самостійно.

2) Розумна країна - сервіс контролю якості надання послуг великими державними 
підприємствами.

3) SmartTicket - сервіс єдиного квитка. 

Під час ідеатону в напрямку «Освіта» (9 лютого) перемогу здобули наступні проекти:

1) Е-мова - платформа для вивчення державної мови у зоні АТО, за кордоном, а також 
російськомовними українцями.

2) Casers - сервіс взаємодії навчальних закладів та бізнесу, що вирішує проблему практичності 
та актуальності знань (розміщення компаніями реальних кейсів, задач, які можуть вирішувати 
студенти та школярі).

3) iLearn - платформа для підготовки до ЗНО за 4 напрямками, що вирішує проблему нерівного 
доступу до освіти в Україні.

4) Буквоїд - додаток для навчання дошкільнят.

Менторська команда також відмітила 2 проекти PatentPapir та NystagmysHelper, що отримають 
додаткові менторські консультації та підтримку від Фонду Східна Європа.

Переможцями напрямку «Екологія» (14 лютого) стали:

1) Ecoinfo - проект спрямований на інформування населення стосовно екологічного стану 
у тій чи інший точці України. Крім того за допомогою технологій віртуальної реальності та 
панорамної зйомки через карту є доступ до перегляду віртуальних турів національними 
природними парками.

2) Дорогоцінний пластик - переробка сміття у корисні для людей та міста об’єкти та вироби, 
що можна отримати чи подарувати через віртуальний рахунок у зібраному пластику на сайті.

3) animal-id - Рішення, яке дає можливість вирішення задачі обліку диких тварин в місцях їх 
мешкання. Це онлайн платформа, яка об’єднує спеціалістів в сфері з поводження з тваринами.

А в Egap Challenge Ideathon напрямку «Агропромисловість» (16 лютого) перемогу здобули:

1) Znaideno - Постійний контроль стану посівів та моніторинг неконтрольованих вирубок 
лісових насаджень завдяки супутниковим зйомкам, дані яких збираються, опрацьовуються та 
розміщуються на онлайн-ресурсі.

2) АгроЯрд - Онлайн портал для захищених торгів агропромисловою продукцію та супутніми 
товарами.

3) Fractal – конструктор IТ рішень з автоматизації тепличних комплексів для приміщень для 
складів

Детальніше на ФБ сторінці заходу

Більше про освітній ідеатон

Детальніше про екологічний ідеатон у відео

Більше інформації про конкурс в інтерв’ю В’ячеслава Маякіна

Детальніше на ФБ сторінці заходу
http://egap.in.ua/7518/
https://www.youtube.com/watch?v=Imll6Yei4Ao&feature=youtu.be
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/my-ne-prosto-zbyrayemo-molodi-iniciatyvy-nasha-cil-stvorennya-efektyvnyh-instrumentiv-servisu-mayakin


Рада національної безпеки і оборони України закінчила минулий рік 
прийняттям рішення «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні 
заходи з їх нейтралізації». 

13 лютого Президент України видав Указ про введення в дію цього рішення.

У документі йдеться про необхідність розробки законопроекту про 
кібербезпеку, посилення відповідальності Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, а також розширення можливостей поліції 
використовувати комп’ютерні дані для розкриття злочинів і стимулювання 
створення вітчизняного ПО.

НОВИНИ

Дистанційний вступний курс з електронної демократії

Затвердження закону про електронний  
цифровий підпис

З 1 лютого Лабораторія електронної демократії  ГО «Подільська 
агенція регіонального розвитку» розпочала дистанційний курс 
«Е-демократія. Вступний курс» тривалістю 6 тижнів, який включає в 
себе ряд теоретичних занять і дає можливість отримати сертифікат 
по успішному завершенню курсу. Заняття на сайті відбуваються з 
періодичністю - одне на тиждень. 

Уряд прийняв рішення щодо удосконалення державного регулювання у 
сфері електронного цифрового підпису.  Постанова скасовує застаріле 
обмеження застосування державними установами ЕЦП для вчинення 
правочинів на суму, що перевищує 1 млн. гривень, а також пропонує 
одночасне посилення організаційних заходів використання ЕПЦ в 
державних установах для запобігання компрометації особистого ключа 
підписувача та можливості вчинення шахрайських дій.

Як повідомляє ВВС, Google та Microsoft Bing підписали перший у світі 
кодекс боротьби з піратством. У британському сегменті Мережі відтепер 
закриватимуться сайти з образливою інформацією або плагіатом. Ініціатива 
буде працювати паралельно із існуючими антипіратськими заходами з літа  
2017 року. В основному кодекс буде захищати інтелектуальну власність у 
сфері культури, адже вона потребує найбільшої уваги.

Разом з тим критики зазначають, що якщо кіно та музична індустрія не відчують 
покращення своєї ситуації завдяки кодексу, то Уряд повинен підсилити тиск 
на пошукові системи.

Перший в світі кодекс боротьби з піратством

Введення в дію рішення РНБО про кібербезпеку

Детальніше про дистанційний курс

Детальніше про зміни 
читайте тут

Текст документу

Більше в статті BBC 

http://e-demlab.org/ua/distancijnij-kurs-vstup.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249744068
http://www.president.gov.ua/documents/322017-21282
http://www.bbc.com/news/technology-39023950


ЕКСПЕРТНА ДУМКА

24 лютого 2017 року відбувся публічний звіт Голови Державного 
агентства з питань електронного урядування - Олександра Риженка.

У публічному звіті йшлося про здобутки Державного агентства з питань 
електронного урядування у сфері інформатизації, електронного 
урядування, формування і використання національних електронних 
інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, за 
підсумками 2016 року.

Захід відвідали представники ЗМІ, громадських організацій та активу, 
зацікавленого процесами е-урядування в України.

Голова Громадської організації «Депутатський контроль» Вадим 
Руденко написав у своїй колонці на «Кореспонденті» про переваги 
електронної демократії як альтернативної форми управління. Він 
наводить приклад Естонії, Швеції, Німеччини та України і стверджує, 
що із розвитком е-демократії кожен українець відчує на собі такі 
позитивні зміни:

- «розширення можливостей громадян брати участь  
у процесі прийняття рішень і управління країною; 
- покращення комунікації між суспільством та органами влади; 
- підвищення прозорості діяльності органів влади; 
- підвищення оперативності і зручності доступу до державних послуг; 
- зменшення залежності від особистих якостей чиновника при прийнятті рішень; 
- скорочення кількості чиновників, а в майбутньому – повна перебудова бюрократичного 
апарату і заміна механізмів держуправління».

Публічний звіт Голови Державного агентства
з питань електронного урядування

Вадим Руденко про переваги е-демократії  
на прикладі європейських країн

Ознайомитись зі звітом

Більше інформації 

Георгій Почепцов, професор НАДУ, доктор філологічних наук та експерт 
з інформаційної політики розказав інтернет-виданню Mediasapiens про 
інформаційні технології як новий спосіб маніпуляції із рішеннями виборців на 
прикладі останніх виборів Президента США.

У статті автор розкриває поняття «пропаганди ботів», «когнітивне хакерство» 
та «гіпертаргетинг». На думку журналіста, на результати американських 
виборів 2016 року суттєво вплинули два фактори: використання алгоритмів 
великих даних,  пов’язаних із психометрією, і трансформація масової 
свідомості під впливом соціальних медіа. В тексті Георгій Почепцов цитує 
велику кількість досліджень сучасної нейронауки та розкриває новий 
інструментарій політичних технологій.

Алгоритми великих даних та пропаганда за допомо-
гою ботів забезпечили перемогу Дональду Трампу 

Текст статті 
(російською мовою)

http://www.dknii.gov.ua/sites/default/files/prezentaciya_zvitu_golovy_za_2016_rik_1.pdf
http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3806665/
http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/novaya_kommunikativnaya_sreda_vyborov_i_big_data/
http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/novaya_kommunikativnaya_sreda_vyborov_i_big_data/


ЕКСПЕРТНІ МАТЕРІАЛИ

Дослідження гуманітарних можливостей мобільних додатків
Організація The Engine Room у партнерстві із Міжнародним комітетом 
Червоного Хреста представили дослідження з використання 
месенджерів в гуманітарній сфері. 

Звіт підготовлений на базі інтерв’ю із 40 експертами, що працюють у 
гуманітарних організаціях по всьому світу. 

Звіт представляє глобальні тренди використання месенджерів людьми, 
які опинилися у ситуації збройного конфлікту чи гуманітарної кризи, 
а також практику використання мобільних додатків гуманітарними 
організаціями.

Месенджери залишаються малодослідженою технологією, і цей звіт 
є першим кроком для оцінки можливостей і ризиків, які несуть ці 
додатки для гуманітарних організацій.

Читати звіт тут (англійською)

Більше інформації

Більше інформації

Е-ІНСТРУМЕНТИ

Одним із цікавих інструментів електронної демократії є просвітницький 
ресурс про доходи та видатки державного бюджету у доступній 
формі. Мета інструменту - дати можливість кожному громадянину 
відстежувати, на які потреби йдуть податки. Візуалізована інформація 
сприяє прозорості та підзвітності фінансових потоків держави.

iLearn – це відкрита безкоштовна онлайн-платформа з підготовки до 
ЗНО, на якій містяться відео-лекції, тести, матеріали для самопідготовки 
та проводяться вебінари з викладачами. Матеріал зорієнтований на 
дітей, які мають обмежений доступ до освіти, вихованців інтернатів, 
дітей з малозабезпечених сімей, учнів віддалених сільських шкіл, дітей 
із зони АТО.

Ціна держави

iLearn

https://www.theengineroom.org/
https://www.icrc.org/
https://www.icrc.org/
https://www.theengineroom.org/announcing-our-new-research-on-humanitarian-futures-for-messaging-apps/
http://cost.ua/
http://ilearn.org.ua/


КРАЩІ ПРАКТИКИ

HomeTax: корейський е-досвід
Податковий онлайн-сервіс HomeTax був розроблений Південною 
Кореєю ще у 2002 році. 

Він дозволяє сплатити 13 видів податків і роздрукувати 16 видів 
податкових сертифікатів, не відвідуючи фіскальну службу.

HomeTax було інтегровано з 7 іншими системами, зокрема, системою 
готівкових нарахувань та спрощеною системою податкових 
розрахунків для річних звітів. Створено також мобільний додаток, 
що робить усі процедури ще простішими. 

У 2014 р. за допомогою платформи було сплачено 22 мільйони 
податків, що становить 93% від загальної цифри.

HomeTax дозволив державі зекономити 150 млн. доларів, а громадяни загалом заощадили 400 млн. 
доларів, адже відпала необхідність їздити у податкові установи. 

Корейський HomeTax вважається взірцем публічного сервісу електронного оподаткування.

Велика Британія запроваджує новий шкільний предмет - кібербезпека.

Рішення поширювати прикладну освіту, уряд прийняв після того, як в 
січні 2017 року було здійснено хакерську атаку на сайт міністерства 
охорони здоров’я. За словами експерта зі швейцарської фундації 
INNOVABRIDGE Йорданки Томкової, існує тенденція паралельного 
розвитку процесів в реальному та віртуальному світах (детальніше про 
тенденції - у вебінарі та в онлайн курсі). Тож одночасно із розвитком 
е-демократії та поширенням доступу до інформаційно-комунікаційних 
технологій, державам варто вже   зараз     задуматись

над охороною даних та інструментів, адже в майбутньому кібертероризм стане не меншою загрозою, 
ніж реальні акти насилля. 

Велика Британія інвестувала 20 млн. фунтів у 5-річні програму навчання кібербезпеки для учнів 
старших класів. Програма надає 4 додаткові години навчання для 6 тисяч підлітків.

Кібербезпека для британських школярів

Більше інформації

Детальніше

http://innovabridge.org/Projects
http://e-demlab.org/ua/evolving-international-trends-in-e-democracy-and-lessons-learned.html
http://e-demlab.org/ua/index.html
https://www.hometax.go.kr/websquare/websquare.html?w2xPath=/ui/pp/index.xml
http://ua.euronews.com/2017/02/11/britain-to-prepare-children-to-fight-cyberterrorism-at-school


Концепція розвитку електронної демократії в Україні

Он-лайн курс про критичне мислення в Мережі

1 березня відбудеться публічна презентація та передача спільно 
напрацьованих Коаліцією з розвитку електронної демократії та 
Державним агентством з питань електронного урядування Концепції 
розвитку електронної демократії в Україні на період до 2020 року 
та першого з двох Планів із втілення Концепції з розвитку електронної 
демократії на період 2017-2018 років. 

Захід відбудеться в Державному агентстві з питань електронного 
урядування. Після заходу передбачається проведення громадських 
онлайн обговорень для доопрацювання документів.

Університет Вашингтона запустив он-лайн курс «Визначаємо bullshit в 
епоху Big Data».

Не зважаючи на жартівливу назву, курс покликаний навчити користувачів 
Мережі визначати  фейкові і справжні новини, а також аргументувати, 
чому висловлювання інших є хибними. 

На сьогодні великі дані та машинне навчання стають способом маніпуляції, 
і тому, на думку, викладачів, варто навчитися розбиратися у проблемі цих 
двох сфер.

Семінарські заняття триватимуть 10 тижнів. «Відвідати» їх можна на сайті 
Університету Вашингтона.

АНОНСИ ПОДІЙ

Детальніше

Серія заходів по е-демократії від Ради Європи для молоді
У цьому випуску дайджесту як ми і обіцяли,  розкажемо про проект 
«Е-демократія: зв’язок молоді і політики через інструменти сучасних 
технологій”.Рада Європи оголосила серію заходів, які відбудуться протягом 
2017 року в різних європейських містах і будуть орієнтовані на молодь.

Назва проекту: «Е-демократія: зв’язок молоді і політики через інструменти 
сучасних технологій. Цілями проекту зазначені: розвиток навичок, знань 
і компетенцій в сфері е-демократії; надання учасникам інструментів, які 
покращать стан е-участі молоді в локальному управлінні; підвищення 
можливостей участі молоді на локальному рівні.

Серія заходів розпочнеться у лютому темою «Пізнання соціальних технологій», 
а закінчиться в грудні темою «Завантаження е-демократії: локальні дії».

Детальніше можна ознайомитися тут

http://callingbullshit.org/syllabus.html
http://callingbullshit.org/syllabus.html
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/v_universiteti_vashingtona_zapustili_kurs_bullshit_v_epokhu_big_data/
https://drive.google.com/file/d/0B3NuElethn7eMEE4VzRUYU9yUnN1YTJwTjFuRm1zS1JqY0Zn/view
https://www.jef.eu/activities/annual-work-plan/2017-e-democracy-connecting-european-youth-and-politics-through-digital-tools/


Ресурсний центр ГУРТ

Велика ідея

Громадський простір

Корисні посилання

Відкрита Facebook-група «E-Democracy in Ukraine»

Відкрита Facebook-група «Електронна демократія в Україні»

Тренінг з е-демократії та е-врядування для представників  
органів місцевого самоврядування

Інкубаційні програми від 1991Open Data Incubator

2 березня відбудеться тренінг з електронної демократії та електронного 
урядування, основна мета якого розгляд ознайомлення учасників 
з основними інструментами е-демократії, розгляд та надання для 
подальшого використання алгоритмів впровадження таких інструментів 
на місцевому рівні. 

Оголошено набір на другу інкубаційну програму від 1991Open Data 
Incubator у Івано-Франківську та Дніпрі для проектів, що вирішують 
проблеми громад. Хакатони пройдуть 4 березня. Фіналісти отримають 
змогу пройти безкоштовну інкубаційну програму тривалістю в 3 місяці. 
Також на резидентів інкубатора чекають державна підтримка, доступ до 
інвестиційних фондів, PR- підтримка, офісне приміщення та обладнання.

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
http://www.prostir.ua/event/treninh-z-elektronnoji-demokratiji-ta-elektronnoho-vryaduvannya-dlya-predstavnykiv-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya/
https://www.facebook.com/1991vc/photos/a.865972033501974.1073741828.855566061209238/1158142734284901/?type=3&theater
http://1991.vc/
http://1991.vc/
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Good governance 
і реалізація в Україні

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://www.facebook.com/edemlab
https://www.youtube.com/channel/UC53xp94MzpiAjS16aU8ZWIw

