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

ПОДІЇ
Міжнародний форум «Електронна демократія
для змін» відбувся у Вінниці
30 червня – 1 липня у Вінниці під патронатом депутата
Європарламенту Міхала Боні та за підтримки Фонду Чарльза
Стюарта Мотта і Швейцарсько-української програми «Електронне
врядування задля підзвітності влади та участі громади» EGAP у Вінниці
відбувся Міжнародний форум «Електронна демократія для змін». У
ньому взяли участь понад 70 представників інститутів громадянського
суспільства, органів влади, ІТ-сектору, ЗМІ та вищих навчальних
закладів. Окрім вітчизняних експертів, про свій досвід та подальші
реформи у сфері електронної демократії розповідали фахівці з
Польщі, Молдови, Нідерландів та Швейцарії.
Більше інформації

Форум «Майбутнє електронного урядування»
9 червня під час Форуму було презентовано результати проекту,
який стосується впровадження роботи порталу “Відкритий бюджет”.
Наразі 24 органи місцевого самоврядування впровадили цю систему,
а близько 70 уже зареєструвалися і разом із експертами Центру
«Ейдос» активно працюють над її поширенням.
Більше інформації

Форум персональної демократії в Україні /
Personal Democracy Forum Ukraine
Для того, щоб побудувати демократію, підтримувати її та розвивати,
необхідні міцні соціальні звя’зки. В умовах війни в Україні, кризової
ситуації з переселенцями та корупції демократія не може сприйматися
як належне.
22 червня в Києві відбувся Форум персональної демократії, під
час якого були обговорені український та міжнародний досвід зі
створення інноваційних громадських проектів та ініціатив, основаних
на використанні технологій, метою яких є підвищення відкритості,
прозорості та демократичності влади, залучення суспільства до
прийняття рішень.
Більше інформації

Креативні вікенди, EGAP Challenge у Дніпрі,
Вінниці, Одесі та Луцьку
У рамках першого в Україні національного конкурсу ІТ-проектів
EGAP Challenge у 4 містах пройшли креативні вікенди, під час яких
учасники озвучували, допрацьовували свої ідеї, шукали однодумців
у свої команди і зрештою – представляли свої проекти під час
фінальної сесії. Наступний крок – менторські вихідні у Києві та
інкубація відібраних проектів.
Фінальним етапом конкурсу є Demo Day, який відбудеться у вересні.
До цього часу команди повинні максимально вдосконалити свої
проекти, користуючись порадами кваліфікованих менторів та інших
експертів. Загальний призовий фонд – 4,5 мільйонів гривень.
Більше інформації

Презентація результатів проекту EGAP
„Електронна демократія в Україні з погляду
громадян та ключових зацікавлених сторін”
79% українців не знають значення терміну «електронна демократія».
При цьому 46% вважають, що це – механізм горизонтальної
комунікації, спілкування між собою, а не з урядом. Рівень
використання Інтернету в Україні зріс, але користувачі здебільшого
шукають там інформацію, а не використовують його для участі
у політичному житті суспільства, житті спільноти, мобілізації для
спільних дій та контролю за діями уряду.
Результати цього нового EGAP звіту „Електронна демократія в Україні з погляду громадян
та ключових зацікавлених сторін” будуть широко використовуватися для i) підвищення
поінформованості громадськості про роль ІКТ у посиленні демократії в Україні, а також ii)
інформування тих, хто в майбутньому буде формувати політику, наприклад, для розробки нової
Дорожньої карти електронної демократії в рамках зобов’язань України у Партнерстві „Відкритий
уряд” (2016-2018).
Більше інформації

НОВИНИ
Верховна Рада України ухвалила закон про
внутрішні біометричні паспорти
12 липня Верховна рада України проголосувала в другому читанні
та в цілому закон №3224, необхідний для запровадження паспорту
громадянина України у формі ID-картки.
За відповідне рішення проголосувало 226 народних депутатів, проти 4 та 17 утрималося. Варто зауважити, що законопроект раніше 4 рази
виносили на сигнальне голосування, проте кожного разу кількості
голосів не вистачало.
Згідно із законом, паспорт оформлюватиметься для громадян України,
які досягли 14-річного віку.
Особам, які не досягли 18 років, паспорт оформлюватимуть на 4 роки,
усім іншим - на 10 років. Думки експертів з приводу прийняття цього
закону розходяться через можливі ризики та технічні процедури
видання та використання ІD-карток.
Більше інформації

Уряд запускає електронну систему декларування
15 серпня: зворотній відлік розпочато
Для вчасного запуску електронної системи декларування необхідно
здійснити низку технічних кроків. Йдеться, зокрема, про реєстрацію в
Міністерстві юстиції України та оприлюднення рішень НАЗК, які стосуються
системи, у тому числі, форми декларації осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, яка розроблена з
урахуванням кращого міжнародного досвіду, та проведення державної
експертизи комплексної системи захисту інформації програмного
забезпечення.
Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй ініціювала спеціальні навчальні семінари щодо
роботи нової системи, які протягом місяця пройдуть у 22 містах України.
Більше інформації

ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Йорданка Томкова, швейцарський ексерт
програми EGAP, розповіла про тенденції
розвитку е-демократії в Україні та світі
«Технології змінюються настільки швидко, що ми не завжди маємо
можливість належним чином зрозуміти, який це матиме вплив на нас у
майбутньому»
Йорданка Томкова
Відео

Діана Зубко, експерт з демократичного врядування
ПРООН, та Олексій Вискуб, заступник голови
Державного агентства з питань е-урядування в
Україні
Яка користь з відкритих даних простим громадянам? Які інструменти
електронної демократії можна вже використовувати? Чи готові жителі
міст України до таких змін? На ці та багато інших питань відповідали
гості «З перших вуст» Діана Зубко та Олексій Вискуб.
Відео

ЕКСПЕРТНІ МАТЕРІАЛИ
7 кроків, щоб успішно відкрити дані
Постанова КМУ №835 від 21 жовтня 2015 зобов’язала органи
влади оприлюднювати інформацію у форматі відкритих даних. Досі
ця постанова виконується фрагментарно. Основні проблеми –
відсутність розуміння, що таке, власне, ФОРМАТ відкритих даних,
як опрацьовувати великі масиви даних і як громадським активістам
шукати і «витягнути» потрібну інформацію.
Громадянська мережа ОПОРА з дозволу Open Data Lab Jakarta
переклала посібник «Відкриті дані. Сім кроків, щоб успішно відкрити
дані». Посібник розроблений для активних громадян, громадських
об’єднань, які хочуть переконати владу відкрити дані в таких
форматах, що дозволять використовувати їх для адвокації, для
розвитку громад.
Більше інформації

Електронні петиції до Президента України:
результати першого року впровадження
Країною походження електронних петицій прийнято вважати
Великобританію. Цей інструмент діалогу між громадянами та органами
влади різного рівня широко використовують у багатьох європейських
країнах та США. З липня 2015 р. Україна також долучилась до цього
процесу. Механізм дії простий: зібрати 25000 голосів протягом 3 місяців
на підтримку своєї ідеї, направленої президенту. Втім, деякі е-петиції,
яким вдалось подолати вищезазначений поріг в Україні, викликають у
кращому випадку здивування. Як Президент України Петро Порошенко
відреагував на 40 електронних петицій, підтриманих українцями,
з’ясовували експерти «Слово і Діло».
Більше інформації

Е-ІНСТРУМЕНТИ
Інструменти е-демократії стають дедалі популярнішими у світі, зокрема й в
Україні вже є свої хороші практики. Запорука успішності їхнього впровадження
– налагоджена взаємодія самих громадян, залучення ІТ-фахівців, зростання
довіри до діяльності органів влади та до електронних сервісів в цілому.
Шлях від формулювання ідеї до створення соціального проекту насправді
дуже складний. Окрім хорошого задуму потрібна сильна різнофахова команда,
належне фінансування, подекуди – підтримка з боку органів влади.
Протягом червня-липня в Україні проходили креативні вікенди конкурсу ІТ-проекту EGAP
Challenge, в результаті яких було відібрано 13 проектів для подальшої інкубації. Отже, 13 нових
ідей, які ще будуть максимально деталізовані і вдосконалені до осені. Сподіваємось скоро
побачити, як ці проекти будуть реалізовані у різних містах, роблячи технології електронної
демократії ближчими і зрозумілішими для громадян.
На сторінках нашого е-дайджесту ми висвітлюватимемо головні ідеї цих проектів. Цього разу
розповімо про переможців креативних вікендів у Дніпрі та Луцьку.

OpenDataBot (Дніпро)
Суть проекту полягає у розробці спеціального бота, що відслідковує
в державних реєстрах будь-які зміни, які стосуються підприємств. Він
надає швидкий доступ до реєстру компанії та судовому реєстру,
аналізує отриману інформацію та надсилає сповіщення. Наскільки
корисним є цей бот можна судити з того, що для пошуку найпростішої
інформації про одну-єдину компанію можна витратити від 5 хвилин до
кількох годин. Окрім економії часу, це ще й дієвий інструмент миттєвого
реагування на рейдерські атаки. Власник бізнесу автоматично буде
проінформований про будь-які зміни, внесені до реєстру сторонніми
особами і встигне відреагувати. Сьогодні цим ботом вже користуються
4000 осіб, кожен 4-ий користувач – щоденно. Здебільшого це юристи, власники бізнесу та
журналісти. Фінансування в рамках конкурсу потрібне розробникам для розширення сервісів
OpenDataBot, інтеграція з Messanger та Skype.
Більше інформації

EcoCitizens (Вінниця)
Цей проект спершу був конкурсантом креативного вікенду у
Вінниці (2-3 липня), проте там йому не вдалось пройти до фіналу.
Команда вирішила допрацювати ідею і представити її знову, цього
разу – у Луцьку (9-10 липня). Проект став переможцем і був
відібраний для подальшої інкубації. Суть його полягає у провадженні
краудсорсингового моніторингу екологічних показників та стану
довкілля із можливістю використання датчиків на платформі Adruino
та веб-платформи для систематизації і аналізу таких даних. Громадяни
матимуть можливість оперативно отримувати та порівнювати дані про
стан забруднення повітря в різних районах міста.
Більше інформації

КРАЩІ ПРАКТИКИ
Мартін О’Меллі, Балтимор [автор електронної
комп’ютерної системи контролю влади]
«Найкращий молодий мер країни» - так охарактеризував журнал
Esquire нового мера Балтимора у 2002 році. Крім молодості, О’Меллі
також мав бажання особисто втілити в життя ідею взаємодію влади і
народу.
У перший рік роботи на посаді мера О’Меллі помітно вдосконалив
систему збирання статистичних даних. Нова програма отримала
назву CitiStat. Через неї можна було контролювати усі ключові
інфраструктурні процеси в місті: роботу установ, виконання громадських робіт, питання оренди
нерухомості, транспорт і поліцію. Завдяки CitiStat оцінювання роботи міської адміністрації відбувається
кожні два тижні. Одна комп’ютерна програма заощадила для міста 100 мільйонів доларів. За
статистикою, за час використання програми рівень прогулів в адміністрації зменшився удвічі, а
понаднормові міських службовців - істотно скоротилися. За свій винахід О’Меллі отримав винагороду
від Гарвардського університету.
OPEN BALTIMORE, саме так називається портал відкритих даних Балтимора, де можна знайти потрібну
інформацію, використовуючи класифікацію: адміністрація міста, муніципальні послуги, культура та
мистецтво, фінанси, географічні дані, здоров’я, житлово-комунальне господарство, округи, безпека,
громадська робота, транспорт.
Більше інформації
Портал міста Гданськ – цікава та корисна інформація для жителів міста. Є
окрема сторінка для туристів з переліком готелів, закладів харчування
та розваг. Також є можливість завантажити карту або здійснити пошук
потрібної локації онлайн.
Більше інформації

АНОНСИ ПОДІЙ
Літній табір електронної демократії
Як перетворити ідеї у соціальні ІТ-проекти (стартапи)? Як забезпечити
ефективну імплементацію таких проектів? Спробуємо сформувати
концепції таких рішень під час 4-денного коворкінгу в рамках Літнього
табору електронної демократії.
З учасниками табору працюватимуть тренери, що мають значний
досвід роботи та власні ІТ-проекти, зокрема у сфері візуалізації
даних, інтеграції громадян навколо спільних проблем, екологічного
моніторингу та е-просвітництва.
Мета проведення: напрацювання дієвих та корисних інструментів для залучення громадян до
процесів прийняття рішень, громадського контролю, їхньої взаємодії для вирішення таких питань
зокрема:
Інформаційне «виключення» різних категорій населення;
Технічні рішення для активних мешканців житлових комплексів (ОСББ, ОСН, окремі активісти);
Раціоналізація процесів прийняття рішень та візуалізація результатів (автоматизація «відсіювання»
альтернатив, аналізу ризиків та передбачених результатів, робота з електронними картами,
маркування);
Safe Environment – інструменти екологічного моніторингу на рівні окремих житлових комплексів.
Табір організовано у рамках проекту «Лабораторія електронної демократії» за підтримки
Швейцарсько-української програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі
громади» EGAP та Фонду Чарльза Стюарта Мотта.
Дати проведення: 4-7 серпня
Місце проведення: Вінницька область
Більше інформації

Літня школа “eGov2016” Центру технологій
е-урядування ОНПУ
8-13 серпня в Одесі (Кароліно-Бугаз) пройде Літня школа “eGov2016”
Плануються наступні основні теми літньої школи:
Міні-трек з електронної демократії та електронної участі
Онтологія і організаційне проектування
Хмарні технології в області електронного уряду
Публічне управління: нова парадигма в освіті
PhD колоквіум
Підготовка і написання проекту (Горизонт 2020, Эразмус +)
Інформаційну підтримку Літній школі «eGov 2016» надають Одеське регіональне відділення Асоціації міст
України, неурядова організація «Молода громада» (м.Одеса), Агенція Європейських Інновацій (м.Львів),
Інноваційний Центр «Львівська політехника».
Більше інформації

У НАСТУПНОМУ ВИПУСКУ

Продовжуємо висвітлювати
основні ідеї проектів-переможців креативних вікендів
EGAP Challenge:

Використання дронів
для громадських проектів.
Погляд експертів

I4C Informer for Citizens;
Моніторинговий проект «Око».

Нові можливості е-освіти
для громадян

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

Наша сторінка у ФБ

Наш канал на Youtube

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

