До Міжнародного дня боротьби з корупцією протягом 2018 року
Державним агентством з питань електронного урядування України (далі Агентство) в межах повноважень здійснено ряд заходів, спрямованих на
розвиток та підтримку доступних, прозорих, безпечних, найменш затратних,
швидких та зручних електронних послуг, а також на усунення корупційних
ризиків в роботі органів державної влади, підвищення прозорості їх діяльності,
серед яких, зокрема: оформлення ліцензії з протипожежної діяльності онлайн,
послуга електронного кабінету перевізника, заповнення онлайн заяви на
оформлення біометричного паспорта та ін.
У вересні Агентство підписало Меморандум з Міністерством юстиції
України та міжнародними партнерами щодо розвитку електронних послуг,
відкритих даних та електронної ідентифікації, метою підписання якого є
забезпечення розвитку електронних послуг в Україні, зокрема модернізація
існуючих та проектування оновлених адміністративних процесів, які
здійснюються Мінֹ’юстом, його територіальними органами, державними
реєстраторами, задля підвищення прозорості та зменшення можливих
корупційних ризиків шляхом трансформації таких послуг в електронну форму.
19 жовтня Державне агентство з питань електронного урядування України,
Державна архітектурно-будівельна інспекція України та міжнародні партнери –
Фонд «Євразія» (проект «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та
послугах/TAPAS», що фінансується урядом США через Агентство США з
міжнародного розвитку (USAID) та урядом Великої Британії через UK aid) і
благодійна організація «Фонд Східна Європа» підписали Меморандум про
співробітництво у сфері автоматизації адміністративних процесів у будівництві.
Документ передбачає переведення максимальної кількості послуг у системі
держархбудконтролю в електронну форму, що дозволить підвищити рівень
прозорості її роботи та знизити ймовірні корупційні ризики.
Крім того, за оприлюдненою інформацією урядово-громадської ініціативи
«Разом проти корупції», Державне агентство з питань електронного урядування
України визнано лідером із впровадження антикорупційного заходу № 72
«Забезпечення оприлюднення розпорядниками інформації суспільно-важливих
наборів даних у формі відкритих даних», затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р «Деякі питання запобігання
корупції в органах державної влади».
Водночас за підсумками цьогорічного звіту Open Data Barometer, Україна
посіла 17 місце у світі за рівнем відкритості даних. Досягнення України у цій
сфері – це яскравий приклад того, як завдяки політичній волі та застосуванню
сучасних технологій забезпечується прозорість роботи Уряду та держави в
цілому. Вже сьогодні сотні активістів, представників ЗМІ та бізнесу
використовують дані на data.gov.ua для моніторингу роботи влади та боротьби з
корупцією чи створення нових сервісів і проектів для отримання нової
ефективності та прибутку.

