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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
Ярмарок громадських проектів
11-12 січня 2017 року в Києві відбувся Ярмарок громадських проектів,
на якому було презентовано 321 громадський проект, розроблений
мешканцями Києва. Ці проекти будуть фінансуватися за рахунок коштів
бюджету міста в 2017 році в рамках Бюджету участі.
Нагадаємо, що з 27.12.2016 розпочався етап публічного голосування за
кращі громадські проекти, який тривав до 29.01.2017 року. Для того, щоб
взяти участь у процесі е-голосування потрібно було мати зареєстрований
власний електронний кабінет (ПриватБанк, ConcordBank, Банк Південний,
А-Банк, Ощадбанк або UniCredit Bank) чи Картку Киянина. 21 січня 2017 року
відбувся також Форум громадських проектів, де можна було познайомитися
із авторами та обрати свої топ-5.
На Ярмарку громадських проектів були презентовані та висвітлені всі деталі
поданих громадських проектів. Кожен автор публічно продемонстрував
свій проект та відповів на запитання всіх охочих та зацікавлених учасників
заходу.

Більше інформації

Ідеатони по Дорожній карті з розвитку відкритих даних в Україні
У попередньому випуску дайджесту ми вже розповідали про розробку дорожньої карти розвитку
відкритих даних та її попереднє обговорення.
17 та 18 січня 2017 року були проведені інтерактивні ідеатони для обговорення ідей та визначення
найбільш актуальних та пріоритетних напрямків розвитку відкритих даних в Україні на 2017 рік. Подія
мала місце в офісі 1991 Open Data Incubator у Києві.
На перший ідеатон були запрошені підприємці, адже сьогодні відкриті дані мають велике значення для
розвитку підприємництва, тому важливо вдосконалювати їхню якість та поліпшувати взаємодію бізнесу
та влади в питанні публікації та використання відкритих даних. На другий ідеатон були запрошені
представники громадських організацій та активісти.
Нагадаємо, що публічну консультацію щодо Дорожньої карти розвитку
відкритих даних в Україні розпочало Державне агентство з питань електронного
урядування України за підтримки проекту USAID - Україна «Прозорість та
підзвітність у державному управлінні та послугах».
Про зарубіжний досвід у створенні соціально-корисних
додатків на основі відкритих даних,
читайте більше в статті
Карини Литвинової.

НОВИНИ
Е-квиток: Верховна Рада ухвалила закон
В одному із попередніх випусків дайджесту, ми вже розповідали про стан
впровадження електронного квитка в Україні.
17 січня більшість депутатів Верховної Ради – 256 голосів «за» - підтримали
Закон про єдиний електронний квиток. Про це повідомив на своїй сторінці
у Facebook директор Київпастранса Дмитро Левченко.
Єдиний квиток дозволить оплачувати усі види муніципального транспорту.
Впровадження єдиного електронного квитка у Києві планується провести
вже до кінця 2017 року. Також про своє бажання впровадити подібну
систему заявили Львів, Дніпро, Вінниця, Миколаїв та Ужгород. Містам
знадобиться кілька років на запуск системи.
Більше про користування е-квитком читайте тут.

Вийшла міжнародна Дорожня карта
по відкритих даних
Головним результатом Міжнародної Конференції по Відкритих Даних, яка
відбулася в Мадриді, Іспанія 6-7 жовтня 2016 року, більше про яку можна
дізнатись у одному із попередніх випусків дайджесту, стала розробка
Дорожньої карти по відкритих даних.
Дорожня карта оприлюднена на сайті Конференції. В ній проаналізовано
зміни в різних суспільних галузях та в різних регіонах, які відбуваються
завдяки використанню засобів електронної демократії. Також учасники
Конференції розробили Другий план дій для міжнародної кооперації в
сфері розвитку е-демократії.

Тенденції розвитку е-урядування
Січень став дуже плідним місяцем для розвитку е-врядування в Україні.
Найголовнішою подією став Національний Форум з е-урядування під
назвою «Стан та перспективи розвитку електронного урядування в
Україні». Форум відбувся 25 січня 2017 року та об’єднав ІТ-керівників
місцевих органів влади.
В рамках Форуму представлено спільний проект Державного агентства з
питань електронного урядування та Академії е-урядування Естонії EGOV4UKRAINE.
Більше інформації у відео (українською мовою).
Також, 17 січня відбулося обговорення компоненту «Електронне урядування» в проекті
Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року за участі представників
громадських організацій, ЗМІ та експертів.

ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Віктор Гурський: Як перші міста проводять Бюджет участі
Популярність такого партисипативного інструменту як Учасницьке
бюджетування набирає обертів: після пілотних проектів у Вінниці,
Черкасах та Івано-Франківську, найбільші міста України - Київ, Одеса
і Львів – також вирішили запровадити Бюджет участі.
Більше інформації можна дізнатись із інтерв’ю з експертом в питанні
партисипативних інструментів Віктором Гурським, директором
платформи стартапів SocialBoost. Віктор розповів про розмір виділених
коштів у Києві, інформаційну кампанію, найдорожчі і найцікавіші
проекти киян, перспективи розвитку в інших містах та закордонний
досвід.
Читайте інтерв’ю тут (російською мовою)

Свобода потерпіти невдачу: 4 урядові інноваційні
Запуск інноваційних лабораторій – це новий тренд в
партисипативному управлінні містом. На відміну від технологічних
інноваційних лабораторій, які є зазвичай бізнес-проектами,
запровадження лабораторій у громадському секторі має свої
виклики та складнощі в управлінні.
Журналіст Тем Гарберт із американського інтернет-видання
Government Technology порозмовляв із 4 очільниками подібних
інноваційних лабораторій. Усі вони мають власну модель, власні
цілі, бенефіціаріїв і джерела фінансування, проте їх об’єднує
бажання реалізації свіжих ідей та розширення меж традиційної
бюрократії.
Стаття доступна тут (англійською мовою)

ЕКСПЕРТНІ МАТЕРІАЛИ
Дослідження відкритих даних
Громадянська Мережа ОПОРА оприлюднила результати
Дослідження стану розвитку відкритих даних в обласних
центрах України, яке проводилося у грудні 2016 року
разом із Techsoup в рамках проекту «Дані міст/Apps4Cities».
ОПОРА перевіряє обласні центри на дотримання Закону України
«Про доступ до публічної інформації». Увага фокусується на
відкритих даних міст України, які можуть бути використані для
створення сервісів для громадян, бізнесу, покращують якість
управління містом.
Дослідження показує, чи розміщують органи місцевої влади дані
на data.gov.ua , якщо розміщують, то в якому форматі; розказали
про неіснуючі е-інструменти та стан розвитку е-врядування в
кожному з міст. ОПОРА також розробила 5 порад для органів
місцевої влади з якісного впровадження систем е-врядування та відкритих даних.
Результати дослідження

Е-ІНСТРУМЕНТИ
EduPay
EduPay – це Інтернет-сервіс, що надає офіційну інформацію про
фінансування відділів освіти з порталу відкритих даних Е-дата та дає
можливість сплатити за навчання, харчування, гуртки та факультативи у
навчальних закладах України у режимі онлайн.
Батьки отримують можливість самостійно обирати, на що піде
їх благодійний внесок, і через модуль «прозора благодійність»
контролювати збір коштів та їх витрати.
EduPay – переможець першого циклу національного конкурсу ІТпроектів з е-демократії EGAP CHALLENGE (3 місце).
До сервісу EduPay можуть бути підключені навчальні заклади, органи
управління освітою, благодійні фонди (самостійні чи при закладах),
освітні сервіси, гуртки, онлайн-сервіси і будь-які інші установи, що
мають офіційні рахунки в Казначействах чи у банках України.
Більше інформації

КРАЩІ ПРАКТИКИ
MojePanstwo
Moje Państwo – це польський портал, що об’єднує майже усі
доступні в країні е-інструменти.
Він являє собою набір додатків для відстеження та впливу на
діяльність у сфері державного управління. На сайті зібрані,
зокрема, такі важливі дані і сервіси, як реєстр юридичних осіб,
калькулятор податків, платформа для громадських організацій
у форматі соціальної мережі, сервіс для перевірки індексу
якості повітря та парникових газів, статистична інформація щодо
споживання продуктів культурної сфери (візити до театрів і
кіно, кількість прочитаних книжок тощо), інтерактивна збірка
усіх нормативних актів, моніторинг активності публічних осіб у
соціальних медіа, інформація про публічні закупівлі та фінанси
державних відомств, дані про діяльність представників Сейму та
навіть можливість спостереження за подорожами чиновників, а
також багато іншого.
Засновник

порталу

mojePaństwo

–

ePaństwo

Foundation,

Більше інформації

Електронне залучення громадян до процесу
прийняття рішень:
Івета Кажока, аналітик латвійського центру PROVIDUS, у рамках співпраці
з українським аналітичним центром CEDOS, підібрала 10 найкращих
інструментів е-врядування в Європі.
До топ-десятки увійшли: британський сайт відкритих даних, портал
«Відкриті парламенти», сайт інформаційних запитів до уряду ЄС, платформа
з краудсорсингу ідей в Естонії, портал вирішення щоденних міських
проблем у Британії та інші.
Статтю можна прочитати тут

АНОНСИ ПОДІЙ
Ідеатони від EGAP CHALLENGE
Розпочинається новий етап 2 циклу EGAP Challenge, на якому будуть
обрані 12 учасників інкубації. На новому для України форматі – Ідеатоні
– головним процесом буде прямий контакт проектної команди із
відповідальними органами влади, громадськими діячами, ІТ-експертами та
стрес-тест їх рішень.
Ідеатони пройдуть у Києві (7 лютого – Інфраструктура, 9 лютого – Освіта,
14 лютого – Екологія, 16 лютого – Агропромисловість).
Участь в Ідеатонах візьмуть 18 вже відібраних команд та ще 22 команди,
які будуть обрані додатково. Заявки на відбір приймаються за посиланням:
https://goo.gl/forms/RxoMxGxe0NkXq4IH3
Заявку необхідно заповнити до 2 лютого.

Воркшоп від ОПОРИ

10 та 11 лютого Громадянська Мережа ОПОРА скликає журналістів та
представників громад до Києва на дводенний воркшоп. Активісти будуть
вчитись контролювати депутатів за допомогою онлайн-сервісу «Rada4you:
вони голосують для тебе».
Претендентів на навчання буде відібрано за результатами онлайнреєстрації http://bit.ly/2kmDyns. Для гостей з інших населених пунктів
проїзд та поселення відшкодовується.

CEBIT 2017
20-24 березня в Ганновері (Німеччина) відбудеться найбільша подія
цифрового бізнесу – СЕВІТ-2017. В рамках події пройде масштабна
конференція, низка заходів та виставка новітніх розробок, як представлених
на ринку, так і тих, що тільки готуються до виробництва.
Цьогорічними темами заходу будуть: штучний інтелект, хмарні технології,
кібер-безпека, дрони, технології 5G, стартапи і віртуальна реальність.
Менеджери заходу об’єднали всі ці теми під назвою d!conomy – інакше
діджитал-економіка. Відкрита реєстрація, можливість придбання квитків та
пропозиції співпраці.
Сайт події
Ресурсний центр ГУРТ
Велика ідея

Корисні посилання

Громадський простір
Відкрита Facebook-група «E-Democracy in Ukraine»
Відкрита Facebook-група «Електронна демократія в Україні»

У НАСТУПНОМУ ВИПУСКУ

Е-демократія: об’єднуючи
молодь та політиків Європи
через е-інструменти

Результати ідеатонів
EGAP CHALLANGE

Для чого громадянам
потрібна е-демократія?
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