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У жовтні 2016 р. у містах Луцьку та Дніпрі було проведено два регіональні 
семінари «Місцеві електронні петиції: досвід першого року, досягнення, 
проблеми та шляхи їх правового вирішення». Заходи були ініційовані 
Асоціацією відкритих міст в рамках програми «Електронне урядування 
задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується 
Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа, 
Фондом InnovaBridge у партнерстві з Державним агентством з питань 
електронного врядування. 

Учасники регіональних семінарів акцентували увагу на сучасному стані 
впровадження сервісу, розглядали життєвий цикл е-петицій. Представники 
ОМС та громадянського суспільства обговорювали проблеми, які виникають 

у користувачів під час використання е-петицій, проблеми ідентифікації громадян, труднощі підтримки 
петицій громадянами, які не мають навичок користування ІКТ, можливість поєднання петицій з бюджетами 
участі та багато інших питань. 

Особлива увага була приділена міжнародному досвіду використання електронних інструментів участі 
громадян та інноваційним підходам до подальшого вдосконалення подібних інструментів.

 

Єдина система місцевих петицій: пакет рекомендацій від представ-
ників ОМС та інститутів громадянського суспільства

ПОДІЇ

22-23 жовтня у м. Києві в креативному просторі Izone відбувся хакатон в 
рамках проекту «Дані   міст/Apps4Cities», що реалізовують Громадянська 
мережа ОПОРА та TechSoup. Впродовж дводенного заходу 19 команд-
фіналістів разом із менторами працювали над втіленням своїх ідей міських 
сервісів на основі відкритих даних до повноцінних прототипів.

Обов’язковою вимогою для подальшої участі проекту фіналіста у другому 
голосуванні за правилами конкурсу є  наявність прототипу сервісу. 

Після хакатону з 21 по 30 листопада відбудеться другий етап голосування 
за кожен із прототипів сервісів. Уже в листопаді буде відібрано чотирьох 
переможців, які отримають призи у розмірі 3000 доларів США та пропозицію 
подальшої інкубації своїх проектів: за трьох переможців проголосує журі та 
одного — буде обрано за допомогою інтернет-голосування.

Окрім цього, команди – фіналісти можуть отримати спеціальний приз від 
партнера проекту – компанії Education Academy ITEA, а саме безкоштовне 
навчання в Академії. Нагородження переможців відбудеться 2 грудня 2016 
року. Інкубація сервісів для чотирьох переможців проходитиме з 5 грудня 
2016 року по 31 січня 2017 року. 

Більше інформації

Хакатон «Apps4Cities/Дані міст»

https://danimist.org.ua/uk/news/finalisty-apps4cities-challenge-popracyuvaly-nad-rozrobkoyu-prototypiv-miskyh-servisiv


Круглий стіл «Дорожня карта реформ  
з Е-Демократії: конкретні кроки»

В Іспанії відбулась Міжнародна конференція  по відкритих даних

Під час семінару учасники виробили ряд рекомендацій. Представники 
від органів місцевого самоврядування внесли наступні пропозиції для 
покращення інструментів е-демократії та міжрегіональної співпраці: 

• розробити навчальний онлайн-курс з е-демократії, включно з процедурами 
розгляду е-петицій та відеороликами про права та обов’язки різних учасників 
цього процесу; 

• проводити регулярні навчання в регіонах для громадських активістів 
стосовно підготовки, лобіювання та реалізації е-петицій; 

• розробити практичні рекомендації для усіх учасників, задіяних у життєвому 
циклі е-петицій; 

• створити дискусійний майданчик (онлайн та офлайн) для обміну досвідом 
та розробки пропозицій з вдосконалення інструментів е-участі громадян; 

• забезпечити регулярні зустрічі (1 раз на півроку) представників ОМС з керівництвом Державного 
агентства з питань е-урядування та профільним комітетом Верховної Ради України для покращення взаємодії 
та спільного вироблення рішень з питань впровадження інструментів е-урядування та е-демократії. 

25 жовтня в Києві відбувся круглий стіл «Дорожня карта реформ з 
Е-Демократії: конкретні кроки». Захід був організований експертною 
групою з Е-Демократії РПР та програмою «Електронне урядування задля 
підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською 
Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа, Фондом InnovaBridge 
у партнерстві з Державним агентством з питань електронного врядування. 

Представники громадянського суспільства та влади під час круглого столу 
намагались визначити напрямки розвитку е-демократії в Україні. Були підняті 
питання вдосконалення існуючих інструментів е-демократії та запровадження 
локальних пілотних проектів національного значення. Важливу роль в обговоренні було присвячено 
цільовій аудиторії е-демократії, а саме навчально-просвітницьким кампаніям для суспільства. Дискусію 
викликали жваві обговорення існуючої законодавчої бази у сфері е-урядування та е-демократії, а також 
можливостей ініціювання нових законодавчих рішень.

За підсумками обговорення було вирішено проводити подальші онлайн та офлайн зустрічі, щоб 
конкретизувати поставлені цілі та завдання, залучивши ширше коло експертів.

Детальнішу інформацію можна отримати, переглянувши відео заходу: сесія 1 та сесія 2 

Як було зазначено у попередньому випуску дайджесту, Кабінет Міністрів 
України схвалив розпорядження про приєднання України до Міжнародної 
Хартії відкритих даних. 

Тому, на міжнародній конференції по відкритих даних International Open Data 
Conference (IODC), яка відбулась 6-7 жовтня 2016 року в Мадриді, Україна 
офіційно приєдналась до міжнародної Хартії відкритих даних. Учасниками 
конференції стали близько 1500 осіб зі ста країн світу.

Більше інформації

Більше інформації про захід (англійською мовою)

http://egap.in.ua/u-dnipri-obgovoryuvaly-dosyagnennya-pershogo-roku-vykorystannya-mistsevyh-e-petytsiyi/
https://www.facebook.com/reanimation.package.of.reforms/videos/700728530079982/
https://www.facebook.com/reanimation.package.of.reforms/videos/700789646740537/
https://drive.google.com/file/d/0B033uI-wnBBRdHFxWGFyM2ZuSXM/view
http://egap.in.ua/u-lutsku-eksperty-shukaly-shlyahy-pokrashhennya-servisu-e-petytsij/
https://internationalopendataconfer2016.sched.org/


НОВИНИ

24 місце України в індексі  World e-Parliament Index 2016  

 Mobile-ID з інтеграцією систем мобільного електронного підпису

Висока позиція України в рейтингу передусім обумовлена створенням 
внутрішнього порталу Верховної Ради та електронного документообігу, 
наявністю плану електронної модернізації Верховної Ради. Також одним із 
ключових аспектів стала наявність веб-порталу відкритих даних ВРУ, адже лише у 9% парламентарів, 
згідно цього дослідження, існує такий ресурс. Серед проведеної діяльності у сфері е-парламентаризму, 
також можна зазначити оновлення веб-порталу ВРУ та веб-сайтів Комітетів ВРУ, а також впровадження 
електронного порядку денного для депутата та електронної погоджувальної ради.

За даними доповіді «World e-Parliament Report 2016»  Верховна Рада 
України посіла 24 місце серед 113 представницьких органів світу. В 
дослідженні акцентується увага на попередніх результатах  та визначаються 
основні успішні кроки на шляху до залучення громадян парламентарями 
з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Згідно зі 
звітом, вплив ІКТ може забезпечити прозорість та доступність діяльності 
парламентарів, проте до цього ще потрібно докласти багато зусиль.

Більше інформації в доповіді (англійською мовою) 

На глобальному саміті ініціативи «Партнерство 
«Відкритий Уряд», Україну представлятиме Transparency 
International Україна. Саміт відбудеться 7-9 грудня 2016 
року у Парижі. Варто зазначити, що організаційний 
комітет з понад 660 пропозицій підтримав спільну 
ініціативу України, Молдови, Румунії та Естонії.

В рамках третього міжнародного PKI Forum UA 
2016, учасниками якого стали представники органів 
державної влади, бізнесу, ІТ – спеціалісти, громадські 
активісти, було презентовано взаємодію платформи 
Mobile-ID із українським центром сертифікації.  
Це стало підтвердженням технічної можливості реалізації повного циклу надання послуг мобільного 
ЕЦП від реєстрації громадянина, формування для нього сертифіката, аутентифікації за допомогою 
сертифіката на сервісі надання електронних послуг аж до підписання двостороннього електронного 
документа власниками сертифікатів, виданих в різних державах. 

Під часу саміту відбудеться робочий семінар «Впровадження відкритого врядування в країнах-членах 
ЄС та країнах не членах ЄС», під час якого обговорюватимуться  моделі впровадження ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд», політичні зміни та нові уряди, впровадження нових відкритих 
стандартів партнерства між інститутами громадянського суспільства та урядом.

Більше інформації

Детальна інформація в відео

Transperency International Україна  
представлятиме країну на саміті ПВУ

http://www.ipu.org/pdf/publications/eparl16-en.pdf
http://pkiforum.org.ua/
http://pkiforum.org.ua/
http://ti-ukraine.org/news/oficial/6370.html
https://www.facebook.com/PKIForumUA/videos/574572082730987/


Меморандум про співпрацю Міністерства екології та природних  
ресурсів з громадською організацією «Електронна демократія»
27 жовтня 2016 року у Міністерстві екології та природних ресурсів 
України проводився конкурс із обрання 35 членів нової Громадської ради 
при Мінприроди. З метою впровадження кращих практик електронного 
урядування та сприяючи проведенню прозорого формування складу 
нової Громадської ради, Мінприроди першим серед органів центральної 
виконавчої влади проводить відкрите рейтингове Інтернет-голосування. У 
рамках цієї ініціативи Мінприроди підписало Меморандум із громадською 
організацією «Електронна демократія», яка має досвід проведення 
подібних голосувань, зокрема з обрання нових членів Ради громадського 
контролю при НАБУ. 

Для уникнення фальсифікацій та забезпечення прозорого і об’єктивного 
голосування, його учасникам необхідно буде пройти триступеневу 
електронну верифікацію (код перевірки, підтвердження за електронною поштою та номером 
мобільного телефону). Системою для Інтернет-голосування унеможливлено автоматичне введення 
інформації без участі особи.

Більше інформації 

43 позиція України в Індексі Відкритого Уряду 
за 2015 рік
В звіті «Індекс Відкритого Уряду» World Justice Project за 2015 рік, вказано, 
що Україна зайняла 43 місце з-поміж 102 країн світу.  

Критерії оцінки:

- публічність законів та урядові дані, 

- право на інформацію, 

- участь громадян, 

- механізми звернень. 

Ініціатива «Партнерство «Відкритий Уряд» – це багатостороння Ініціатива, 
яка налічує 70 країн-учасниць, офіційно запроваджена 20 вересня 2011 року в ході сесії Генеральної 
Асамблеї ООН. Україна приєдналася до Ініціативи у вересні 2011 року. 

Більше інформації

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249432592&cat_id=244277212
http://ti-ukraine.org/news/oficial/6415.html


ЕКСПЕРТНА ДУМКА

12 жовтня 2016 року в Україні запроваджено нову електронну 
послугу з он-лайн реєстрації земельної ділянки. До кінця року 
електронна послуга буде доступна у пілотному режимі для міста 
Києва та Чернігівської області, а з 1 січня 2017 року запрацює по всій 
Україні.

«Запровадження пілотної електронної послуги є черговим 
кроком до забезпечення доступності, відкритості та прозорості у 
земельній сфері. На сьогодні на порталі e.land.gov.ua доступно вже 
4 електронні послуги і до кінця року ми плануємо запровадити 
щонайменше 3 нові е-послуги», - зазначила Перший заступник 
Держгеокадастру Людмила Шемелинець. 

Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань електронного урядування України 
зазначив: «Сьогодні ми зробили ще один важливий крок на шляху до запровадження е-урядування 
в Україні. Надання доступних, прозорих та некорупційних адміністративних послуг, що досягається 
шляхом переведення їх в електронну форму, – це те, що найбільше очікують громадяни та бізнес».

Більше інформації

ЕКСПЕРТНІ МАТЕРІАЛИ

Текст посібника

В одному із попередніх випусків дайджеста, ми вже говорили про переклад 
посібника «Відкриті дані. Сім кроків, щоб успішно відкрити дані». 

Цього разу пропонуємо Вашій увазі Відкритий посібник з відкритих даних, 
створений в рамках проекту тренінгів «Відкриті дані для громадських 
організацій, журналістів, студентів журналістики» Українським центром 
суспільних даних. 

Вихідний текст посібника розміщено на платформі GitHub, що дає змогу 
кожному охочому взяти участь в доопрацюванні, доповненні посібника, 
або використати його як основу для свого проекту.

Відкритий посібник з відкритих даних

Експерти розповідають про пілотний проект з онлайн 
реєстрації земельної ділянки 

https://e.land.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249396058
http://socialdata.org.ua/manual/
https://drive.google.com/file/d/0B4xGRvuamaYweWN3ZUt4UVBvbkFodWZ4OEFoek4wSmRsT3lv/view
https://github.com/socialdata-ua/opendatamanual


Е-ІНСТРУМЕНТИ

Більше інформації

В рамках конкурсу Egap Challenge, про який ми вже розповідали 
раніше, одним із переможців стала команда проекту «Скільки ресурсів 
споживає Ваш будинок». Сайт та пов’язана із ним онлайн-карта дають 
можливість підрахунку і порівняння витрат ресурсів по кожному 
конкретному будинку. 

Мета проекту — забезпечити жителів міст та об’єднання громадян 
онлайн-інструментом для контролю витрат на комунальні платежі та 
економії споживання газу, електроенергії та інших ресурсів. 

Сайт та пов’язана із ним онлайн-карта дають можливість підрахунку і порівняння витрат ресурсів по 
кожному конкретному будинку.

 Представники влади зможуть аналізувати споживання газу, води, електрики та тепла у житлових 
будинках — і запроваджувати енергоефективні зміни. Обслуговуючі компанії та представники бізнесу 
— пропонувати свої послуги із утеплення будинків, встановлення лічильників чи проведення інших 
енергоощадних змін на основі відкритих даних. А жителі — заощаджувати на витратах та не відставати 
у новаціях від сусідів.

Перший в Україні Телеграм-Бот 007 у сфері  
публічних фінансів

Скільки ресурсів споживає Ваш будинок 

Вперше в Україні створено Bot007, який знаходить інформацію про 
використання бюджетних коштів. Телеграм-Бот 007 (@e007bot) 
розроблений командою «Пошуково-аналітична система 007».

Основні можливості: 

• Пошук організацій, застосовуючи ЄДРПОУ організації або         
назву. 

• Відображення бюджетних трансакцій знайденої організації. 

• Аналітика трансакцій 

• Мої Розслідування - підписка на трансакції організацій. Ця послуга 
дозволяє стежити за конкретною організацією та отримувати її платежі.

Більше інформації

http://bldng.info/
https://drive.google.com/file/d/0B033uI-wnBBRdHFxWGFyM2ZuSXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B033uI-wnBBRdHFxWGFyM2ZuSXM/view
https://telegram.me/e007bot
https://drive.google.com/file/d/0ByFSSW-CAmqzdWZJbGdyaGpHVkk/view


КРАЩІ ПРАКТИКИ

Сервіс WriteToThem
У Великобританії розроблено сервіс, який допоможе із зверненням до 
представника влади на локальному, регіональному чи національному 
рівні. Так, за допомогою інструменту WriteToThem громадяни 
Великобританії мають змогу звернутись до представників влади і 
отримати відповідь на своє питання чи пропозицію.

Мета сервісу полягає у спрощенні процесу написання повідомлень 
політикам, які Вас представляють, навіть якщо Ви не знаєте, до кого 
саме потрібно звернутись.

За період 2015 -2016 року вже було надіслано 203,429 повідомлень 
до представників владних структур. Окрім цього, на сайті подається 
статистика по роках, в якій вказується відсоткове значення відповідей 
на звернення по кожному представнику влади, відповіді від політичних 
партій чи державних органів.

Більше інформації

Сервіс iPetitions
Ресурс  iPetitions – це сервіс подачі е-петицій, який дає змогу розмістити 
е-петицію, а також використати ряд інструментів, щоб зібрати необхідну 
кількість підписів та знайти однодумців стосовно питань, які вас цікавлять.

За допомогою цього сервісу, ініціатори петицій мають можливість створити 
свій дизайн, завантажити дані в режимі реального часу, створити блог про 
е-петицію та створити фільтри, щоб блокувати повторення підпису. 

Ефективність сервісу можна простежити у рубриці «success stories», адже 
тут розміщені історії, які змінили поточну ситуацію, через петиції, подані на 
цьому сервісі.

Більше інформації

https://www.writetothem.com/
http://www.ipetitions.com/


Запуск моніторингового порталу публічних закупівель DoZorro
1 листопада 2016 року в Києві відбудеться презентація моніторингового 
порталу публічних закупівель DoZorro, який запускає TI Україна.

DoZorro – це платформа, де кожен учасник системи (постачальник, 
замовник, контролюючий орган, громадянин) може дати зворотній зв’язок 
державному замовнику чи постачальнику, обговорити та оцінити умови 
конкретної закупівлі, проаналізувати закупівлі окремого державного органу 
чи установи, підготувати та подати офіційне звернення до контролюючих 
органів та багато іншого. 

Більше інформації

АНОНСИ ПОДІЙ

Smart City School запускає освітній ресурс  
«Нові технології»
8 листопада 2016 року розпочнеться освітній курс «Нові технології»  
в рамках Smart City School. Найкращі українські урбаністи, розробники, 
закордонні партнери, представники Smart City з Таллінну, Чикаго та 
Амстердаму, засновники великих компаній Європи та США, керівники 
успішних проектів у сфері розвитку міст, бізнесу та державного управління 
об’єднаються на базі Smart City School для передачі знань, практичного 
досвіду та інноваційних технологій, спрямованих на розвиток міської 
інфраструктури.

Учасники smart-школи матимуть змогу перейняти досвід визнаних експертів, 
отримати інформацію про новітні технології та масштабні розробки, а також 
розглянуть працюючі кейси і визначать інструменти для ефективної роботи власних програм.

Програма надасть комплексне розуміння світових досягнень у сфері технологій, шляхів розвитку 
індустрії в Україні, залучення фінансів, проектного менеджменту, прогнозування бізнесових та 
наукових перспектив, а також роботу з інструментами для впровадження IT-проектів.

Більше інформації

Форум е-врядування 2016 451°E
25 листопада 2016 року у Львові відбудеться Форум е-врядування 2016 
451°E. Програма Форуму акцентуватиме увагу на питаннях е-уряду, 
е-освіти, е-медицини, е-міста, відкритих даних та ін. В рамках Форуму 
відбудеться презентація результатів дослідження «Цифрове перетворення 
міста», також будуть представлені ТОП-5 найуспішніших стартапів для 
українських міст.

Більше інформації

http://ti-ukraine.org/news/oficial/6426.html
http://www.prostir.ua/?news=kraschi-svitovi-urbanisty-pidhotuyut-rozrobnykiv-pershoho-smart-kvartalu-v-ukrajini
http://451e.lviv.ua/uk/front-page-2/


Ресурсний центр ГУРТ

Велика ідея

Громадський простір

Корисні посилання

Відкрита Facebook-група «E-Democracy in Ukraine»

Відкрита Facebook-група «Електронна демократія в Україні»

Конкурс е-розслідувань на основі відкритих даних
Е-Розслідування для молоді  «Майбутнє країни в руках молоді» – це 
ініціатива проекту Пошуково-аналітична система 007, мета якого – 
популяризація відкритих даних, реформ, публічних баз даних, реєстрів 
та сервісів у сфері публічних фінансів. 

«Є-розслідування» - другий регулярний національний Конкурс 
для молоді України: студентів, активних молодіжних організацій та 
ініціатив. Проводиться в рамках програми «Електронне врядування 
задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується 
Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа та 
партнерами. Конкурс проводиться на найкраще розслідування, аналітику 
щодо ефективності використання публічних коштів та випадків завдання 
шкоди суспільним інтересам.

Роботи приймаються до 25 листопада 2016 року.

Більше інформації 

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
https://e-data.club/competition


У НАСТУПНОМУ ВИПУСКУ

Проекти у сфері  
е-демократії на конкурсі  
«Apps4Cities/Дані міст»

Форум е-врядування  
2016 451°E

Стан електронного  
декларування  в Україні

                 Дайджест розроблено ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» у рамках 
проекту «Лабораторія електронної демократії» за підтримки Швейцарсько-української програми 
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» та Фонду Чарльза Стюарта 
Мотта.

Контакти для зворотнього зв’язку:                                                           

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

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

