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EGAP CHALLENGE Demo Day

ПОДІЇ

Зважаючи на низький рівень обізнаності громадян щодо е-демократії (на 
початку 2015 р. 79% респондентів соціологічного опитування EGAP 
відповіли, що ніколи не чули такого терміну), важливу роль відіграє освітньо-
просвітницька діяльність у цій сфері.  І хоча Україна у всесвітньому рейтингу 
ООН посіла 32 місце за індексом е-участі, у невеликих містах (навіть не 
говорячи про села), відчувається лише відлуння впроваджених у нашій 
державі за останні два роки інструментів е-демократії. Саме тому дуже 
важливо на локальному рівні донести інформацію про зміни у законодавстві, 
нові можливості, що надають відкриття даних, е-петиції, партисипаційний 
бюджет, масштабні програми та окремі стартапи з розвитку та просування 
інструментів е-участі. 

Протягом червня-вересня представники ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» разом із 
запрошеними спікерами (фаховими аналітиками, громадськими діячами) провели 6 семінарів у м. 
Вінниця та 6 в межах Вінницької області – Жмеринці, Калинівці, Ладижині, Бару, Хмільнику та Козятині. 
Основні теми проведених заходів – інструменти прозорого фінансування, інструменти е-участі на 
місцевому рівні, відкриті дані, ІТ для екологічного моніторингу, інструменти краудсорсингу та SMM для 
громадських проектів. 

16 вересня у Клубі Кабінету Міністрів відбувся фінал першого 
всеукраїнського конкурсу ІТ-проектів у сфері е-демократії EGAP Challenge. 
Усі 16 команд були нагороджені грошовими преміями та цінними призами. 
Партнерами конкурсу виступили такі провідні ІТ-компанії як IBM, Cisco 
Systems, De Novo, Intel. Перше місце здобула команда з Дніпра з проектом 
OpenData Bot, про який ми писали в одному з попередніх випусків 
дайджесту. Друге місце розділили команди EcoCitizens та Виборча Варта. 
Одразу чотири команди здобули третє місце – Edupay, I4C informer for 
citizens, GoGreen та «Скільки ресурсів споживає ваш будинок». 

EGAP Challenge є спільною ініціативою Державного агентства з питань 
електронного урядування України та Фонду Східна Європа в рамках реалізації Програми EGAP, що 
фінансується Швейцарською Конфедерацією і виконується Фондом Східна Європа спільно з Фондом 
InnovaBridge. Метою конкурсу є запровадження нових інструментів електронної демократії, що 
допоможуть громадянам отримувати нові якісні сервіси, ефективно взаємодіяти та безпосередньо 
впливати на владу, а владі – досягти нового рівня прозорості та ефективності. 

Більше інформації

Більше інформації

Навчальний цикл E-DemLab «Інструменти е-демократії 
та е-урядування на місцевому рівні»

http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf
https://opendatabot.com/blog
https://drive.google.com/file/d/0B4xGRvuamaYweWN3ZUt4UVBvbkFodWZ4OEFoek4wSmRsT3lv/view
https://drive.google.com/file/d/0B4xGRvuamaYweWN3ZUt4UVBvbkFodWZ4OEFoek4wSmRsT3lv/view
www.ecocitizen.esy.es
http://openvote.in.ua/
http://edupay.com.ua/#/
http://www.slideshare.net/egap_vinnytsia/i4c-informer-for-citizens
http://www.slideshare.net/egap_vinnytsia/i4c-informer-for-citizens
http://gogreen.land/events  
http://www.bldng.info/
https://www.facebook.com/edemlab/?fref=ts
http://egap.in.ua/ogolosheno-peremozhtsiv-pershogo-v-ukrayini-konkursu-proektiv-z-e-demokratiyi-egap-challenge/
https://www.facebook.com/edemlab/?fref=ts


Демократія одним кліком – рік петицій в Україні 

Другий регіональний OPEN DATA FORUM

Доступ до публічної інформації в Україні та open-
data: напрямки вдосконалення

15 вересня, у всесвітній день демократії, в Україні відбувся круглий стіл, 
присвячений впровадженню такого інструменту залучення громадян до 
процесів прийняття рішень та розробки політик як електронні петиції. 

Під час заходу аналітики, держпосадовці та ініціатори е-петицій, що зібрали 
потрібну кількість голосів, обговорювали, яку користь  державні установи 
можуть отримати від цього інструменту,  а також яким чином він може 
консолідувати суспільство. Дуже важливо розуміти, що відбувається далі 
після підтримки петиції потрібною кількістю громадян. У цьому контексті 
доречним є досвід інших країн. Детальну інформацію про результати 
обговорення можна отримати, переглянувши запис круглого столу 
«Демократія одним кліком». 

28 серпня 2015 Адміністрація Президента України першою в країні запустила 
сервіс електронних петицій. За кілька тижнів вслід за нею ініціативу підтримали Верховна Рада України 
та Київська міська рада; Уряд України долучився до цієї практики нещодавно, 29 серпня 2016 року. З 
того часу 22 780 електронних запитів було подано Президенту, 400 – Верховній Раді, і 320 – Уряду. 
Електронна демократія в Україні робить лише перші кроки, та чи має вона перспективи в майбутньому?

8-9 вересня у Херсоні відбувся Другий регіональний OPEN DATA FORUM 
(перший було проведено у серпні 2015 р.). Мета дводенного форуму - 
презентувати громаді півдня України можливості використання відкритих 
державних даних у різних сферах життєдіяльності задля підвищення 
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіонів, а також 
стимулювання відкритості влади. Організаторами Форуму виступили 
Херсонський обласний благодійний фонд «Об’єднання», Херсонська 
громадська організація «Центр досліджень суспільства» за підтримки 
Херсонської міської ради.

У конференції взяли участь представники центральних органів виконавчої 
влади (Державне агентство з питань е-урядування, Міністерство 
економіки та Міністерство фінансів, Державної казначейської служби), 
аналітики і практики у сфері Open Data, зокрема представники 
1991OpenDataIncubator, YouControl, .007, KyivSmartCity, Тексти.org.ua, Ціна 
держави. Захід приурочено першій річниці існування проекту «Є-Data». 
Наприкінці конференції відбулось нагородження переможців конкурсу 
«Є-Розслідування».  Грошовий приз 20 000 гривень було розподілено між 
номінаціями «Журналістське розслідування (10 000 гривень),  «Громадський 
нагляд» (5000 гривень) та «Читацькі симпатії» (5000 гривень). Усі матеріали 
переможців можна прочитати на сайті - https://e-data.club.

Більше інформації

Більше інформації

Більше інформації

https://www.youtube.com/watch?v=rPvlN8Yek7I
https://www.youtube.com/watch?v=rPvlN8Yek7I
http://www.ukrinform.ua/rubric-discussion/2081850-demokratia-za-odnim-klikom.html
https://www.facebook.com/events/1744325809141100/permalink/1760957390811275/
https://www.youtube.com/watch?v=R1W9oRPvd8E 


НОВИНИ

Нові закони про електронні довірчі послуги, кіберпезпеку,  
телекомунікаційні мережі та хмарні технології 
20 вересня став знаменним днем для розвитку ІТ-сфери в Україні. 
Верховна Рада ухвалила одразу декілька законопроектів, що 
регулюють проблематику е-ідентифікації фізичних та юридичних 
осіб, надання електронних довірчих послуг, використання хмарних 
технологій та забезпечення засад кібербезпеки. У першому читанні 
були прийняті законопроекти: про електронні довірчі послуги 
(№4685), про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень (№4302), 
про основні засади забезпечення кібербезпеки України (№2126а), 
про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики 
з метою розвитку телекомунікаційних мереж (№4159). Також 
парламентарі підтримали і направили на підпис проект Постанови про 
проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо посилення відповідальності за вчинені правопорушення у сфері 
інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю (№2133а/П). 
В той же час, проект закону про електронні комунікації (№3549-1) 
відправили на повторне перше читання. Згідно з проектом закону, національний регулятор у секторі 
електронних комунікацій отримає повноваження накладати на операторів, які мають значний ринковий 
вплив, деякі регуляторні зобов’язання, зокрема, вести ціновий контроль оплати за доступ до мережі та 
з’єднання.

Більше інформації

22 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про приєднання України до Міжнародної 
Хартії відкритих даних. Про це повідомив заступник голови Державного агентства з питань е-урядування 
Олексій Вискуб. За його словами, це дуже важливий крок для подальшого розвитку сфери відкритих 
даних в Україні відповідно до єдиних загальносвітових стандартів, підходів та практик.

Приєднання до Хартії передбачає забезпечення імплементації в країні 6 основних принципів:

1. Безперешкодне відкриття

2. Актуальність та зрозумілість 

3. Доступність та зручність

4. Співставлення та сумісність

5. Для кращого урядування та залучення громадян

6. Для інклюзивного розвитку та інновацій

Більше інформації

Україна приєднується до  
Міжнародної Хартії відкритих даних

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59139
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58527
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55657
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58296
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58822
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57401
http://watcher.com.ua/2016/09/20/verhovna-rada-udarno-vidpratsyuvala-it-den/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1949358135291217&id=100006511476840&pnref=story


Інтероперабельність нарешті запрацює в УкраїніІнтероперабельність нарешті запрацює в Україні

ProZorro визнано технологією майбутнього

Уряд затвердив Положення про електронну взаємодію державних 
електронних інформаційних ресурсів та перелік пріоритетних 
державних електронних інформаційних ресурсів для запровадження 
електронної взаємодії.  Постановою визначаються загальні засади 
здійснення обміну електронними даними, крім інформації, що становить 
державну таємницю, між суб’єктами владних повноважень з державних 
електронних інформаційних ресурсів під час надання адміністративних 
послуг та здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них 
завдань.

Розвиток інтероперабельності (е-сумісності) та е-взаємодії є дуже 
важливим для системи е-урядування, оскільки спрощує процедуру 
отримання е-послуг як для громадян, так і відомчих установ. Очікуваний позитивний вплив прийняття 
цього положення є надзвичайно широким. Роз’яснення значення його прийняття та заплановані дії 
для його реалізації повідомляє Олексій Вискуб, заступник голови Державного агентства з питань 
е-урядування. 

Ще одну престижну нагороду здобула Електронна система публічних 
закупівель ProZorro. Цього разу – під час провідного світового 
комунікаційного форуму у Швейцарії в номінації Technology of the Future 
від Communication on Top - Davos. Нагадаємо, що у травні 2016 р. ProZorro 
стали кращим проектом у сфері публічних закупівель за версію World 
Procurement Awards 2016. Основна мета створення цієї системи – вивести 
державні закупівлі із тіні та мінімізувати корупційні ризики. Із 1 серпня 
цього року усі державні установи та підприємства зобов’язані здійснювати 
закупівлі тільки через систему ProZorro.  

Більше інформації 

Більше інформації

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1948840265343004&id=100006511476840&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1948840265343004&id=100006511476840&pnref=story
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249309026
http://www.epravda.com.ua/news/2016/09/20/606150/view_print/


ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Про цифрацію, відкриті дані, інструменти е-участі та сферу 
громадських ІТ-проектів в Україні під час передачі «Вінниця в часі» 
розповідали Юрій Лісовський, Громадянська мережа «ОПОРА», та 
Оксана Гречко, ГО «Подільська агенція регіонального розвитку». 

«Головне – не зайти надто далеко. Коли ми говоримо про цифрові 
вибори (чим я багато займаюсь), доречно згадати такий термін як 
«технофілія». Треба добре думати, чи варто впроваджувати конкретну 
технологію, можливо, достатньо тих, що вже існують і нормально 
працюють». 

                                                                                                 Юрій Лісовський 

Більше інформації

ЕКСПЕРТНІ МАТЕРІАЛИ

Більше інформації 

Цієї осені стартував ще один напрямок діяльності EGAP – щоквартальні 
аналітичні записки. Вони спрямовані на забезпечення  більш якісного 
політичного діалогу стосовно електронного врядувaння та електронної 
демократії в Україні. Аналітичні записки широко використовуються 
політиками і фахівцями в міжнародній практиці в якості інструменту 
обміну інформацією. Перший випуск присвячено законодавчим аспектам 
поширення е-демократії в Україні, обґрунтуванню її основних складових 
– підзвітності, прозорості, е-участі та громадянській освіті. У аналітичних 
записках також наведено тлумачення основних понять у сфері е-демократії 
та е-урядування та їх співвідношення.

Аналітичні записки EGAP

Розвиток е-демократії у містах

https://www.youtube.com/watch?v=3KrDMbsJDps
http://egap.in.ua/natsionalna-polityka/


Е-ІНСТРУМЕНТИ

Більше інформації

У попередньому випуску дайджесту ми писали про європейський 
проект з очищення пляжів та узбережжя морів – Marine Litter Watch. В 
Україні, зокрема в Одесі, також з’явилась ініціатива подібного характеру 
- Go Green (одні із переможців EGAP Challenge). Основна мета цього 
краудсорсингового інструменту – оперативно зібрати волонтерів 
для прибирання окремих забруднених зон у місті.  Автори проекту 
називають свій стартап певним експериментом, і переконані, що чисті 
та охайні вулиці мають надзвичайний соціальний ефект. 

КРАЩІ ПРАКТИКИ

Міжнародне партнерство з питань бюджету 
(International Budget Partnership) 

У вересні 2016 р. Міжнародне партнерство з питань бюджету 
International Budget Partnership (IBP) розпочало роботу над Індексом 
відкритого бюджету 2017 — світовим незалежним, компаративістським 
дослідженням прозорості, підзвітності та партисипаційності (участь 
громадян) національних бюджетів. Звіти оприлюднюються кожні 
два роки. Наразі розпочато шостий і найбільший цикл дворічного 
моніторингу.       Експерти аналізуватимуть та оцінюватимуть дані з початку 
вересня і до кінця грудня 2016 р.  Аналізуються тільки ті документи, які 
є у вільному доступі. Україна також залучена до процесу моніторингу. 
Зокрема, є рекомендації для покращення бюджетної сфери, зазначені 
у звіті 2015 р. із певними оновленнями 2016 р., що стосуються зокрема запровадженої в Україні 
ініціативи бюджетів участі на місцевому рівні. Невирішеним  питанням, відповідно до методології 
дослідження, залишаються проміжні піврічні звіти щодо витрачання бюджетних коштів. Такої практики 
в Україні поки що немає.

Більше інформації (англійською)

http://gogreen.land/events  
https://www.dropbox.com/s/oeo8knj6i40bc01/%D0%94%D0%90%D0%99%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A1%D0%A2_C%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C2016.pdf?dl=0
http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/country-info/?country=ua


6 і 12 жовтня відбудуться регіональні семінари, присвячені  
використанню е-петицій, у Луцьку і Дніпрі відповідно 
До участі у регіональних семінарах  запрошуються керівники міст та 
керівники структурних підрозділів міських рад, що відповідають за роботу 
з електронними петиціями; представники громадських організацій та 
журналісти, що використовують е-петиції для впливу на міську владу; 
розробники платформ е-петицій; експерти аналітичних центрів зі всієї 
України.

Очікуваним результатом регіональних семінарів стане напрацювання 
конкретних   пропозицій до законодавства в частині е-петицій на основі 
досвіду використання цього сервісу у містах та досліджень і заходів 
проведених в рамках програми EGAP. Напрацьовані за результатами 
регіональних  семінарів  пропозиції  будуть  презентовані народним 
депутатам України та керівникам Державного агентства з питань 
електронного урядування на спеціальному підсумковому круглому столі.

Більше інформації

АНОНСИ ПОДІЙ

Apps4Cities – наступний етап відбору кращих громадських  
ІТ-проектів, основаних на відкритих даних
22-23 жовтня відбудеться хакатон, де свої ідеї відстоюватимуть 20 команд, 
відібраних під час першого циклу конкурсу Apps4Cities. Десять з них 
обрані експертним журі, ще десять – шляхом онлайн-голосування. В 
результаті залишаться лише 4 команди-переможці. З проектами-фіналістами 
першого відбору можна ознайомитись на сайті конкурсу.

Більше інформації

Ресурсний центр ГУРТ

Велика ідея

Громадський простір

Корисні посилання

е-Демократія: дайджест

Відкрита Facebook-група «E-Democracy in Ukraine»

Відкрита Facebook-група «Електронна демократія в Україні»

http://egap.in.ua/u-lutsku-ta-dnipri-vidbudutsya-regionalni-seminary/
https://danimist.org.ua/uk/lista-projektow
http://gurt.org.ua/
https://biggggidea.com/
http://www.prostir.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B09Lck37TgYxMjd1Y2RrX0wyTzA/view
https://www.facebook.com/groups/edemclubua/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/e.democracy.ua/?fref=ts


У НАСТУПНОМУ ВИПУСКУ

Дорожня карта е-демократії 
в Україні: бути чи не бути? 

Результати конкурсу 
Apps4Cities: кращі сервіси 
на основі відкритих даних

Єдина система місцевих пе-
тицій: пакет рекомендацій 
від представників ОМС та 
інститутів громадянського 
суспільства 

                 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

