ПРОТОКОЛ №4
Засідання Громадської Ради
при Державному агентстві з питань електронного урядування України
Дата та час: 1 лютого 2018 року, початок засідання о 17-00.
Місце проведення: м.Київ, вул.Ділова, 24 (9 поверх, мала зала).
Присутні:

Члени Громадської ради:
1. Баязітов Лев Рауфович
2. Васильченко Сергій Анатолійович
3. Величко Наталія Геннадіївна
4. Горпиніч Антон Вікторович
5. Гриценко Олексій Анатолійович
6. Жора Віктор Володимирович
7. Козлов Микола Володимирович
8. Мислицький Олесь Валентинович
9. Очеретяна Олена Володимирівна
10. Піскун Андрій Михайлович
11. Полатайко Микита Дмитрович
12. Стефанович Єгор Андрійович
13. Тарнай Володимир Андрійович
14. Фльонц Володимир Вікторович
15. Химчук Андрій Володимирович
16. Хотенко Олена Анатоліївна
Співробітники Державного агентства з питань електронного урядування України:
1. Брусіловський Володимир Борисович
2. Антоненко Сергій Анатолійович
3. Кічак Юлія Василівна
4. Кільчицький Тімур Васильович
Таким чином, з ЗО членів Громадської Ради при Агентстві присутні 16 членів (більше
половини).
Порядок денний:
Відкрив засідання Голова Громадської Ради Агентства Є.Стефанович та
представив проект порядку денного попередньо проговореного в спільному чаті.
Представник Агентства запропонував внести зміни до порядку денного та ініціювати
питання переобрання секретаря Громадської ради Антоненко С.А.
Присутні члени Громадської Ради обговорили, погодили пропозиції і внесли відповідні
зауваження та пункти, після чого затвердили одноголосно порядок денний, шляхом
голосування («за» - 16, «проти» - 0, «утрималось» - 0, «не голосували» - 0) наступний
порядок денний:

1. Обговорення порядку ведення протоколу засідань Громадської Ради та організації
фіксації засідання Громадської Ради технічними засобами - 3 хв. Доповідач: В.
Фльонц, інші члени Гром.ради.
2. Переобрання Секретаря Громадської Ради - представника Агентства. Доповідач
Брусіловський В.
3. Обговорення Листа Агентства е-урядування щодо Надісланого проекту положення.
- 5 хв.
Доповідачі: Представники Агентства, Члени Громадської Ради.
4. Прийняття рішення щодо Надання на розгляд Агентства оновленого проекту
Положення - 20 хв.
Доповідачі: Баязитов Лев, члени Громадської Ради
5. Обговорення та прийняття рішення про звернення до МінЮсту з пропозиціями
щодо модернових пунктів Положення про Громадську Раду -1 0 хв.
Доповідачі: Баязитов Лев, члени Гром Ради
6. Обговорення проекту звернення до голів Громадських Рад, утворених при
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, обласних, Київській
міській державній адміністрації з приводу звернення до Прем’єр-міністра України та
Голови Ради голів Громадських Рад при органах виконавчої влади - Заступника
Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, щодо скликання засідання Ради
голів Громадських Рад при органах виконавчої влади.
Доповідачі: Очеретяна Олена, члени Громадської Ради
7. Пропозиції громадських організацій, що працюють в сфері електронної демократії
та електронного урядування щодо розгляду та впровадження Рекомендацій
Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку за
результатами слухань на тему: «Засади електронного урядування у виборчому
процесі»
Доповідач: Володимир Фльонц -1 0 хв
8. Обговорення кейсу Уоисопігої та необхідності реакції на нього зі сторони
громадської ради. -1 5 Хв.
Доповідач: Тарнай Володимир
9. Результати реалізації Плану діяльності Громадської Ради на 2017 рік (пропозиції,
коментарі) - 10 хв.
Доповідачі: Стефанович Єгор, члени Громадської Ради
10. Презентація і обговорення пропозиції щодо створення інтерактивной платформи
(інструменту взаємодії Влади, Громади, Бізнесу) розвитку е-Урядування - 5 хв.
Доповідач: Стефанович Єгор, члени Громадської Ради
11. Обговорення Пропозицій до проекту плану діяльності Громадської Ради на 2018 рік.
- 10 хв.
12. Різне
По першому пункту:
СЛУХАЛИ: В.Фльонц. Він запропонував вести крім аудіо фіксації засідання ще й відео
фіксацію з опублікуванням цих матеріалів на сайті Агентства.
Після обговорення та врахування реалій та досвіду ведення подібних зустрічей, Вирішили
обов’язково фіксувати аудіо - з контролем голосування секретарем та аудіо-записом і по
можливості відео. Крім того публікувати зазначені матеріали на сайті Агентства.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «утримались» - 2

По другому пункту:
СЛУХАЛИ: Брусіловського В. Висловив подяку за плідну працю нинішньому секретарю
Антоненко С. та, після представлення та знайомлення Представників Громадської Ради з
новою кандидатурою секретаря, запропонував обрати на посаду секретаря Громадської
Ради представника Агентства - головного спеціаліста розвитку е-документообігу
управління з питань інформаційних технологій Кільчицького Тімура Васильовича, в зв’язку
зі змінами обставин в роботі у Антоненко С. і складністю займати в подальшому цю
посаду.
ОБГОВОРИЛИ - висловили подяку від Громадської Ради Сергію Антоненко за плідну
працю і великий внесок у процес формування і функціонування Громадської Ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» -1, «утримався» -1
УХВАЛИЛИ: обрати нового секретаря Громадської Ради Кільчицького Т.
По третьому пункту:
СЛУХАЛИ: Представників Агентства. Представник Агентства доповів, що Положення може
бути затверджено тільки згідно Типового, вказаного в Постанові КМУ N0996. Велися
активно переговори з мінЮстом, намагалися відстояти точку зору Громадської Ради, але
не вдалося вирішити необхідні питання. За необхідними роз’ясненнями можна звернутися
до мінюсту, але це може затягнути процес на невизначений термін.
ПРИЙНЯЛИ до Уваги зазначений виступ.
По четвертому пункту:

ВИСТУПИЛИ: Баязитов Лев. Обговорили оновлений проект Положення Громадської
Ради, його спірну частину та готовність надання його для затвердження до Агентства.
ОБГОВОРИЛИ члени Громадської Ради висловились стосовно власних позицій,
обговорили позицію щодо модернових змін до положення і можливостей чим скоріше їх
імплементації до положення.
ПРИЙНЯЛИ рішення надати на розгляд проект положення, згідно додатку до листа
Агентства у відповідності до типового положення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» -1, «утрималось» -2
По п’ятому пункту:
СЛУХАЛИ: Лева Баязитова та членів Громадської Ради. Обговорили можливі моделі
подальшої роботи з внесенням модернових пунктів до положення та реформування
зазначеного законодавства. В процесі обговорення всі члени Громадської Ради
висловлювали активну позицію щодо можливих шляхів покращення зазначеного процесу.
ВИРІШИЛИ робочій групі, яка формувала перший варіант проекту положення, підготувати
проект листа з переліком напрацьованих Громадською Радою змін до Типового
Положення та надати на погодження та голосування на наступному засіданні Громадської
Ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» -2, «утрималось» -2
По шостому пункту:
ВИСТУПИЛИ.Очеретяна Олена, яка висловила думку, що з метою налагодження взаємодії між
Кабінетом Міністрів України та Громадськими Радами при міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, обласних, Київській міській держадміністраціях (далі - Громадські

Ради) з питань сприяння координації діяльності Громадських Рад, підготовки пропозицій щодо
удосконалення законодавства та врахуванню громадської думки у процесі підготовки та
організації виконання рішень Кабінету Міністрів України, звернутися до голів Громадських Рад
щодо звернення до Прем’єр-міністра України, Голови ради голів Громадських Рад при органах
виконавчої влади - Заступника Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо
скликання засідання Ради голів Громадських Рад при органах виконавчої влади
ОБГОВОРИЛИ зазначені пропозиції та прийняли рішення ухвалити зазначений в п.6
порядку денному проект звернення.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» -2, «утрималось» -1
По сьомому пункту:
СЛУХАЛИ: Фльонца В. щодо процесів обговорення на громадських слуханнях та в комітеті
ВР питань зазначених в парламентських слуханнях.
ОБГОВОРИЛИ сутність, принципи та можливі варіанти і моделі діяльності Громадської
Ради в зазначених процесах.
ВИРІШИЛИ виступити з ініціативою проведення консультацій з громадськістю з питань, що
були зазначені на парламентських слуханнях.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -13, «проти» -1, «утрималось» -2
По восьмому пункту:
В И С Т У П И Л И : Тарнай Володимир з доповіддю про кейси Уоисопіхої та тиск на компанію
зі сторони правоохоронних органів.
Обговорили необхідність реакції зі сторони Громадської Ради та можливість участі в
вирішенні проблемних питань.
ВИРІШИЛИ: організувати робочу зустріч з представниками різних компаній, що працюють з
відкритими даними, в тому числи Уоисопігої, щодо проблем та перспектив розвитку
зазначеної сфери. Відповідальний - Володимир Тарнай
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -8, «проти» -1, «утримались» - 7
По дев’ятому пункту:
СЛУХАЛИ: Стефановича Єгора про результати реалізації Плану діяльності Громадської
Ради на 2017 рік.
Стосовно пунктів 1-3 (щодо надання зауважень та пропозицій до ЗУ “Про НПІ”,
е-ідентифікації, до проекту системи взаємодії держ.інформ.ресурсів), Агентством
напередодні був проведений круглий стіл з представниками Громадської Ради, де були
обговорені їх принципи реалізації та особливості впровадження. Представники
Громадської Ради надали своє бачення і пропозиції щодо удосконалення зазначених
процесів. Запропонували автоматизувати моніторинг та контроль впровадження
зазначених процесів та інших компонентів розвитку е-Урядування за рахунок
впровадження Порталу розвитку е-Гов та ІКТ. Було наголошено, що зазначені проекти та
системи будуть впровадженні Агентством у пілотну експлуатацію з початку 2018 року.
Після цього планується робоча зустріч зі всіма зацікавленими сторонами (Агентство,
представники Міністерств - учасники пілотних проектів, Гром.рада) щодо надання
подальших зауважень, підтримки та пропозицій. Щодо п.4, 9 грудня 2018 року Агентством
був проведений форум (семінар), де були обговорені зазначені в ньому питання, Голова
Громадської Ради презентував на форумі та окремо були проведені робочі обговорення з
представниками інших Громадських Рад, представниками компаній розробників ПЗ та інш.

концепцію розвитку і автоматизації діяльності Громадських Рад та покращення взаємодії
Влади, громади і бізнесу. Крім того були проведені попередні робочі переговори з
Головами інших Громадських Рад ЦОВВ, на яких вони виявили свою зацікавленість у
просуванні досвіду автоматизації діяльності Громадських Рад і в своїх органах. Виходячи
із цього зазначений пункт можна вважати виконаним.
Пункт 5 - Проведення семінару з кращих міжнародних практик ІТ управління на базі СоЬії
та інших настанов і міжнародних стандартів для керівництва Агентства (3 години) вирішили перенести на 2018р.
Пункт 6 - Підготувати пропозиції щодо плану діяльності Громадської Ради на 2018 рік. Були
проявлені ініціативи, наданий проект плану. Пункт виконаний.
Пункт 7 - Підготувати звернення до КМУ та Громадських Рад ЦОВВ щодо скликання ради
голів Громадських Рад ЦОВВ. Пункт виконаний, проект звернення сьогодні був
обговорений шостим пунктом порядку денного та ухвалений голосуванням.
Обговорили пропозиції і вислухали коментарі членів Громадської Ради щодо цього та
ВИРІШИЛИ прийняти доповідь по пунктам плану на 2017 рік, та відповідно до доповіді
підготувати письмового звіту (Додаток 4).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «утримались» - 7
По десятому пункту:
В И С Т У П И Л И : Стефанович Єгор. Щодо Презентації створення інтерактивної платформи
зазначив, що презентація була проведена ним на круглому столі та семінарі спільно з
представниками Агентства та Громадської Ради, викладена в спільний чат і запропонував
обговорити зазначений інструмент під час погодження проекту плану на 2018 рік, бо існує
відповідний пункт у проекті плану.
По одинадцятому пункту:
ВИСТУПИЛИ: Стефанович Є., члени Громадської Ради та Обговорили по кожному
окремому пункту проект плану на 2018 рік (проект попередньо був спільно створений та
обговорений з внесенням відповідних правок і пропозицій у спільному чаті Громадської
Ради). Після обговорень та дискусій, внесли відповідні правки, зокрема, добавити в план
на 2018р п.10 «Та інші заходи щодо розвитку сфери ІКТ та е-урядування».
ВИРІШИЛИ: прийняти Проект Плану на 2018р (додаток 3).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 8, «проти» - 2, «утримались» - 6)
По дванадцятому пункту:
Запланували приблизну дату наступного засідання не пізніше ніж через 2 місяці.
Запропонували орієнтовно середину березня 2018 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «утримались» - 6
На цьому порядок денний засідання Громадської Ради при Державному агентстві з питань
електронного урядування України було вичерпано. Є.Стефанович оголосив засідання
закритим.

Додатки:
1. Список реєстрації членів Громадської Ради, що прибули для участі в засіданні
Громадської Ради при Державному агентстві з питань електронного урядування
України 1 лютого 2018 на 4 арк.
2. Пропозиції громадських організацій що працюють в сфері е-демократії та
е-урядування щодо розгляду та впровадження Рекомендацій Комітету ВР України
питань інформатизації та зв’язку за результатами слухань на тему «Засади
е-урядування у виборчому процесі» на 3 арк.
3. План діяльності на 2018 рік на 3 арк.
4. Звіт про виконання плану діяльності за 2017 рік на 2 арк.

Головуючий засідання

Є.Стефанович

Секретар засідання

Т.КІльчицький

додаток 1
Список реєстрації членів Громадської ради
при Державному агентстві з питань електронног о урядування України,
п’ яте засідання, 01 лютого 2018 р., м. Київ, вул. Ділова, 24, (9 поверх, мала зала)
№

п/п

П.І.Б

Н азва організац ії

і

Б аязітов Л ев Рауфович

А соціація «Т ранспортно-експедиторських та логістичн и х
організацій У країни «У К РЗО ВШ Ш ТРА .Н С», Є Д Р П О У 22883495

2

Б ри гади р С ергій
С ергій ови ч

В М М ГО «М олодь за регіональний розвиток», Є Д Р П О У
26076897

3

В аси льч ен ко Сері ій
А натолійович

ГО «У країнський центр суспільних дан и х». Є Д Р П О У 39790047

4

В ели чко Н аталія
Г ен н адіївн а

ГО «П одільська агенція регіонального розвитку». Є Д Р П О У
34X87115

Г орп и н іч А нтон
В ікторович

1 О «1 Іентр інноваційних технологій «Т ГХ ІІО В ІН », Є Д РП О У
40057728

6

Г ри и ен ко О лексій
А натолійович

ГО «В сеукраїнське о б ’єднання «А вгом айдан». С Д Р ІК )У
39174967

7

Г ром ова М ирослава
В олоди м и рівн а

ГО «С М А РТ С ІП Х А Б», ЄД РП О У 40524178

8

Г убрен ко О ксан а
Іванівна

ГО «Г ром адянське суспільство онлай н », Є Д І’І ІОУ 4021 8297

5

Підпис
■....у

%
.-< Г

9

1 уичешсо Катерина
М иколаївна

ГО «А генція інноваційного, сталого розвил ку та
ресурсоефективиості», Є Д РП О У 40307845

ІО

Д яків Назар
ВалерШ ович

ГО «Ініціатива», Є Д РП О У 25500962

П

Ж луктеико С вятослав
В олодим ирович

ГО «Розумне місто». ЄД РПОУ 40926628

12

Ж ора Віктор
В олодим ирович

ГО «У країнська група інф ормаційної безпеки», С Д РІЮ У
37961939

13

Ковш ун Л ілія Ігорівна

ГО «В інницька обласна організація інвалідів «Самодопом ога»,
ЄДРПОУ 36474561

14

К о м о в М икола
В олодим ирович

ГО «Інститут суспільно-економ ічних дослідж ень», ЄД РП О У
39867470 '

15

Л евчен ко Ю рій
Вікторович

ГО «Країна інформаційних технологій», Є Д РП О У 40354565

16

М аякін Вячеслав
В ячеславович

ГО «У країнська правозахисна група «П розора влада», ЄД РПОУ
39143724
'

17

М исдицький О лесь
В алентинович

ГО «У країнська асоціація м едичної інф ормації», Є Д РП О У
39631096

IX

Маход М ихайло
А ндрійович

М А ОМ С «Асоціація відкритих міст». Є Д РП О У 40155429

/

і

і

..... '

і
^

, 1

му

ь

/ ~ \

19

О черетян а О лена
В олодим ирівна

ГО «В сеукраїнська організація «П етиція У країни», СДІ’ПОУ
40004262

20

Піскун А ндрій
М ихайлович

ГО «У країнська асоціація «К ом п 'ю терн а м едицина», Г Д І’І ЮУ
26281717

21

П одатай ко М икита
Д м и трови ч

ВГО «А соціація иравників У країни», Є Д Р Ї10У 26334715

22

П опова Т етяна
В олодим ирівна

Т елеком унікаційна палата У країни, Є Д РП О У 35264323

23

С а ш к о Олена
А н атоліївн а

МБО «Ф онд Східна Європа», Є Д РП О У 35142329

24

С акалош Софія
Євген іївна

А О М С «М іста електронного врядування У країни», ЄД РП О У
38254339

25

С теф анович Єгор
А ндрійович

ГО «Е лектронна У країна», Є Д Р П О У 40654749

26

Гарний В олодим ир
А ндрійович

Г О «Ц ентр політичних студій та аналітики «ЕЙ ДО С », ЄД РПОУ
35198392
^

27

Ф льон ц Володим ир
В ікторович

ГО «Е лектронна дем ократія», Є Д РП О У 39582446

Х им чук Андрій
В олодим ирович

ГО «Ф ундація Д Е Ю РЕ», Є Д РП О У 40700323

, .....

28

....... ,

/< Г \

0S. !>?. г

U f"ї ^7*

^
■- "

' і ,'~ V /&

29

Х отен ко О лена
А н атоліївн а

ГО «Інститут податкових реформ», О Д РП О У 40057178

ЗО

Я н конський О лексій
Ю рійович

ГО «ІСАКА КИ ЇВ», е д т о у 38744988

додаток 2

П Р О П О З И Ц ІЇ Г Р О М А Д С Ь К И Х О Р ГА Н ІЗ А Ц ІЙ

що працюють в сфері електронної демократії та електронного урядування
щодо розгляду та впровадження Рекомендацій Комітету Верховної Ради України
з питань інф орматизації та зв'язку за результатами слухань на тему:
«Засади електронного урядування у виборному процесі»

14 грудня 2017 року відбулись слухання Комітету Верховної Ради України з питань
інформатизації та зв'язку «Засади електронного урядування у виборчому процесі». За
результатами слухань було прийнято рішення про схвалення Рекомендацій

а направлене;:

їх Комітету Верховної Ради України з питань правової політики ти правосуддя, кабінету
Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Службі безпеки України, Адміністрації
державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Центральній виборчій
комісії.
Вивчивши зазначені рекомендації, експерти громадських організацій, що працюють в
сфері електронної демократії та електронного урядування, пропонують наступне;
1. Ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань впровадження
електронного урядування у виборчому процесі. Така пропозиція надається відповідно до
Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України вщ 3 листопада
2010 р. N 996).
Запросити на такі консультації представників органів виконавчої влади, зокрема
Державного агентства з питань електронного урядування України, Міністерства освіти і науки
України, Служби безпеки України, Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, Центральній виборчій комісії.
Використати ЦІ рекомендації як основу для підготовки порядку денного консультацій з
громадськістю.
2.

Центральній

виборчій

комісії,

при

розробці

планів

заходів

та

проектів

модернізації ЄІАС “Вибори”, а також проведені пілотних проектів, в частині запровадження
на рівні дільничних виборчих комісій та формування на цьому рівні протоколів про підрахунок
голосів в електронному вигляді, врахувати визначення інформації у формі відкритих даних
передбаченої Законом України "Про доступ до публічної інформації", та забезпечити доступ
до електронних протоколів та процесу підрахунку в режимі реального часу (опііпе).
Розглянути можливість створення децентралізованої бази даних таких електронних
протоколів підрахунку голосів виборців, в тому числі з використанням технології ВІосксбаіп.
Центрами прийому та обробки даних (модами) в якій крім Центральної виборчої комісії
можуть бути інші неурядові організації, що зареєстровані як спостерігачі, та внесення даних
до якої буде відбуватись безпосередньо з дільничних та окружних виборчих комісій одразу
на всі ноди, без створення единого центрального (проміжного) сервера.

Така децентралізована база даних унеможливить маніпуляції з підрахунком голосів на
рівні

створення

«проміжного

сервера»,

підвищить

надійність

збереження

даних

і

неможливість їх знищення в разі кібер атаки, а також підвищить загальну довіру до процесу
підрахунку голосів та громадському моніторингу за виборчими процесами.
Також пропонується врахувати позитивний досвід відкритого підрахунку голосів на
підставі цифрових копій оригіналів паперових протоколів (e-vybory.org, opir.org та ін.) що
проводились низкою неурядових організацій на виборах в 2014, 2015, 2016 років.
3. Кабінету Міністрів України, при розробці проектів змін до процесуальних кодексів
передбачити використання електронних протоколів підрахунку голосів як належних доказів
при розглядах судами справ, що стосуються виборчого процесу.
4. Кабінету Міністрів України, зокрема Міністерству юстиції України, при розробці
законопроекту «Про публічні консультації» та проекту змін до постанови Кабінету Міністрів
України Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996, врахувати позитивний
досвід

проведення

рейтингових

Інтернет-голосувань

для

формування

складу

Ради

громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, громадських
рад при центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та
Іитернет-голосування

з

обрання

відповідної

частини

наглядової

ради

Українського

культурного фонду.
Впровадження Інтернет-голосуваннь для формування громадських рад та інших
наглядових органів повинно базуватись на засадах відкритості та перевіряємості результатів
голосування (принцип відкритого протоколу) з дотриманням вимог Закону України

Пре

захист персональних даних1'.
Широке використання відкритих інтернет-голосувань вже зарекомендувало себе як
ефективний інструмент створення органів громадського контролю і підвищує зал ученість
громадян та інститутів громадянського суспільства до формування та реалізації державної
політики, вирішення питань місцевого значення,
5. М іністерству освіти і науки України, з метою залучення молоді у статусі виборця
до загальнодержавних виборів, вивчити досвід успішного проведення прямого таємного
електронного голосування, що відбулось 27 квітня 2017 року у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка з використанням системи P rê té Voter.
При розробці планів застосування сучасних цифрових технологій під час виборчого
процесу, врахувати досвід успішного проведення інтернет-голосувань з Естонії 2005-2015
років, за системою “двох конвертів" та ідентифікацією за національною ID карткою з
використанням електронного цифрового підпису.
6.

Д ержавном у

М іністерством
обговорень,

ю стиції

онлайн

громадянського

агентству
України

засідань

з

питань

розробити

громадських

електронного
вимоги

рад,

до

урядування

порядку

загальних

проведения

зборів

суспільства та інших об'єднань громадян, та

спільно

членів

з

онлайн

інститутів

порядку дистанційного

голосуванням з використанням мережі Інтернет. Передати його для включення до Типово* о
положення про

громадську

раду

при

міністерстві,

іншому

центральному

органі

виконавчої влади.

При розробці плану проведення пілот них проектів зазначених в Рекомендаціях
Комітету Верховної Ради України

з питань інформатизації та зв'язку, інших заходів

зазначених в цих пропозиціях, важливо враховувати Концепцію та план розвитку електронної
демократії в Україні, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада
2017 р. № 797-р, план дій «Партнерство «Відкритий Уряд» на 2016 2018 рік, затверджену
розпорядженням Кабінету Міністрів України від ЗО листопада 2016 р. № 909-р.
Врахування досвіду успішних електронних та інтернет-гопосувань, використання
інших інструментів електронної демократії, дозволить підвищити прозорість, зручність І
доступність у виборчому процесі та перевіряємість результатів голосувань, що врешті
призведе до підвищення довіри громадян та залученості до демократичних процесів в
державі.

Викладені пропозиції підтримали;

1.

Громадська організація «Електронна демократія» підтримано в повному обсязі;

2.

Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст»
підтримано в частині пунктів 1, 3, 4, 6;

3.

Громадська організація «Смарт Сіті Хаб» підтримано в повному обсязі.

4.

Громадська організація Центр “Ейдос" підтримано в повному обсязі;

додаток З

Плану діяльності Громадської Ради
при Державному агентстві з питань електронного урядування України
на 2018 рік

Назва Заходу

№

1

Впровадження

кінцевий
термін

ініціатива,
відповіда
льні

01.08.2018

Е-иА

01.12.18

Е-иА

01.12.18
продовж

Е-иА,

Інтерактивного
інструменту
автоматизації внутрішніх
процесів функціонування
е-Гром Ради (е-док,
онлайн протоколи...)
2

Розробка концепції
створення першого етапу
Зовнішнього інструменту
(інтерактивного порталу)
взаємодії громади і влади
в межах розвитку е-Гов,
ІКТ та цифрової
економіки

3

Консультаційна
підтримка впровадження
головних е-компонентів Е-ІД, Шина взаємодії,
е-сервіси, БлокЧейн,
е-Логістика Цифрова
економіка...

С

року

примітки Відповідали
ні

4

Проведення круглого

10.04.2018

Е-иА,

01.10.2018

Е-ИА

продовж
року

Е-ЮА

столу, семінару з питань
розвитку електронного
урядування, проведення
конкурс щодо визначення
Кращого е Документообігу, та інших
систем автоматизації
діяльності Державних
органів
5

Проведення
Організаційних заходів,
щодо формування
інфраструктури та
підтримки розвитку
стартапів в Україні у
тому числі за рахунок
державної підтримки
(Створення інтерактивної
платформи
стимулювання, відбору,
інкубації та реалізації
Стартапів)

7

Популяризація та
інформування
громадянського
суспільсва щодо
розвитку е-Гов та ІКТ
(ФБ, Новини, публічні
заходи, робота с пресой)

8

Участь у Формуванні

продовж

національної концепції

року

Е-иА

розвитку І1ІПД у тому
числі за рахунок
Державного Приватного
Партнерства
9

Проведення семінару с
кращих міжнародних
практик ІТ управління на
базі СоЬії та інших
настанов і міжнародних
стандартів для
керівництва Агентства (3
години)

03.2017

ІБАСА
Куіу
СЬарїег,
Е-иА

додаток 4

Звіт
виконання Плану діяльності Громадської Ради за 2017 рік
План діяльності Громадської Ради
при Державному агентстві з питань електронного урядування України
на 2017 рік

№

Назва Заходу

кінцевий

ініціатива,

термін

відповіда

Виконання

льні
1

Надання Зауважень та пропозицій до 15.12.2017

Е-ІІА +1 -

Закону України «Про Національну

ГСО Ісака

програму інформатизації».

2

Надання Зауважень та пропозицій

15.12.17

Е-ІІА +1 ГСО

впровадження концепції електронної
ідентифікації.

3

Надання Зауважень та пропозицій до
проекту системи взаємодії
державних інформаційних ресурсів
(Х-ИОАО)

15.12.17

Е-ІІА,

Надані
зауваження та
пропозиції,
запропоновано
створення
інтерактивного
порталу
розвитку
Надані
зауваження та
пропозиції,
запропоновано
створення
інтерактивного
порталу
розвитку
Надані
зауваження та
пропозиції,
запропоновано
створення
інтерактивного
порталу
розвитку

4

Проведення круглого столу з питань

10.12.2017

E-UA,

розвитку електронного урядування,

Петиція

розробити конкурс щодо визначення

України

Кращого е - Документообігу для
Державних структур, розробка
концепції механізму щодо

Проведено
обговорення,
презентоване
бачення
Автоматизації
процесів
діяльності Гром
Рад

функціонування Гром Рад у е Вигляді (у складі інших підсистем)
5

Проведення семінару с кращих

7.12.2017

міжнародних практик ІТ управління

ISАСА
Kyiv

Перенесено на
2018 рік

Chapter, Е-

на базі СоЬІЇ та інших настанов і

UA

міжнародних стандартів для
керівництва Агентства (3 години)
6

Підготувати пропозиції щодо плану

15.12.2017

Всі

Виконано

ДО

Олена

виконано

діяльності Гром Ради на 2018 рік

7

Підготувати звернення до КМУ та
гром рад ЦОВВ щодо скликання ради

01.12.17

голів Гром Рад ЦОВВ

Пункти 1-3 (щодо надання зауважень та пропозицій до ЗУ “Про НПІ”,
е-ідентифікації, до проекту системи взаємодії держ.інформ.ресурсів) - Агентством
напередодні був проведений круглий стіл з представниками Громадської Ради, де були
обговорені їх принципи реалізації та особливості впровадження. Представники
Громадської Ради надали своє бачення і пропозиції щодо удосконалення зазначених
процесів. Запропонували автоматизувати моніторинг, рейтингування та контроль
впровадження зазначених процесів та інших компонентів розвитку е-Урядування за
рахунок впровадження Порталу розвитку е-Гов та ІКТ. Було наголошено, що зазначені
проекти та системи будуть впровадженні Агентством у пілотну експлуатацію з початку
2018 року. Після цього планується робоча зустріч зі всіма зацікавленими сторонами
(Агентство, представники Міністерств - учасників пілотних проектів, Громадською Радою)
щодо надання подальших зауважень, підтримки та пропозицій.
Пункт 4 - 9 грудня 2018 року Агентством був проведений форум (семінар), де були
обговорені зазначені в ньому питання, Голова Громадської Ради презентував на цьому
форумі концепцію розвитку і автоматизації діяльності Громадських Рад та покращення
взаємодії Влади, громади і бізнесу. Крім того були проведені попередні робочі переговори
з Головами інших Громадських Рад ЦОВВ , на яких вони виявили свою зацікавленість у

просуванні досвіду автоматизації діяльності Громадських Рад і в своїх органах. Виходячи
із цього зазначений пункт можна вважати виконаним.
Пункт 5 - Проведення семінару з кращих міжнародних практик ІТ управління на базі
СоЬії та інших настанов і міжнародних стандартів для керівництва Агентства (3 години) перенесли на 2018р
Пункт 6 - Підготувати пропозиції щодо плану діяльності Громадської Ради на 2018
рік. Були проявлені ініціативи, наданий проект плану. Пункт виконаний.
Пункт 7 - Підготувати звернення до КМУ та Громадських Рад ЦОВВ щодо
скликання ради голів Громадських Рад ЦОВВ. Пункт виконаний, проект звернення був
обговорений шостим пунктом порядку денного на засіданні Громадської Ради 1 лютого
2018 року та ухвалений голосуванням.

