Концепція розвитку електронного
урядування в Україні
до 2020 року

Пріоритетні напрямки

Модернізація
публічних послуг:
громадянам та
бізнесу

Модернізація
публічного управління:
Електронні послуги
Електронна
ідентифікація
Електронна участь
громадян
Відкриті дані

органам влади

Електронна
взаємодія реєстрів

Електронний
документообіг

Е-урядування
базовими галузями

Пріоритетні напрямки

Управління розвитком
е-урядування

+45 позицій
за 2 роки
*32-е місце в
рейтингу
Електронної
участі

Базова
ІТ-інфраструктура

+30 позицій
за 2 роки
Ефективне управління

Україна
в міжнародних
рейтингах

** 24-е місце
за рейтингом
відкритих
даних

+25 позицій
за 2 роки
*62-е місце в
рейтингу
Розвитку ЕУряду (EGDI)

*United Nations
E-government Survey 2016
** Open Data Index 2017

Ключові заходи:


Громадянам
та бізнесу:
Доступні,
зручні та не
корупційні
електронні
послуги





Впроваджено понад 30 загальнодержавних е-послуг. До кінця
2018 року їхня кількість зросте до 100
Реалізація принципу «єдиного електронного вікна» через
Єдиний портал (досвід Великобританії gov.uk)
Розвиток електронних публічних закупівель, електронних
договорів і рахунків, електронних аукціонів
Заохочення громадян України та бізнесу використовувати
е-послуги
Понад 2 500 родин
оформили виплати
при народженні
дитини онлайн
Понад 3 000
будівництв
розпочато та понад
100 об'єктів введено
в експлуатацію
онлайн
Понад 2 000
підприємців
зареєструвалися
онлайн

Ключові заходи:

Громадянам
та бізнесу:
Надійна та
безпечна
еID

✓ Розвиток електронних довірчих послуг відповідно до вимог
регламенту Європейського Союзу № 910
✓ Наповнення єдиного демографічного реєстру та поширення
паспортів громадянина у формі ID-карти
✓ Розвиток наявних та запровадження нових схем і засобів
електронної ідентифікації: MobileID, BankID та інших
 Реалізація принципу single-sign-on шляхом впровадження
інтегрованої системи електронної ідентифікації

Ключові заходи:

Громадянам
та бізнесу:
Якісні
відкриті
державні
дані

✓ Розвиток інфраструктури відкритих даних через єдиний державний
веб-портал data.gov.ua (на сьогодні оприлюднено 21 369 наборів
даних та зареєстровано 1 823 розпорядників інформації)
✓ Оприлюднення пріоритетних наборів даних відповідно до
суспільного інтересу, кращих світових практик та встановлених
вимог щодо відкритості та прозорості діяльності
✓ Сприяння розвитку загальнодоступних соціальних, громадських,
медійних та комерційних проектів на базі відкритих даних

Ключові заходи:

Громадянам
та бізнесу:
Участь у
формуванні
політики й
прийнятті
рішень

✓ Розвиток інституту електронних звернень та е-петицій
✓ Розвиток інструментів е-демократії: відкритий та громадський
бюджет, онлайн обговорення проектів нормативних актів
✓ Запровадження онлайн-форм зворотного зв’язку на офіційних вебсайтах органів влади
✓ Широке залучення громадських організацій та профільних асоціацій
до планування розвитку та моніторингу стану розвитку е-урядування

Ключові заходи:

Органам
влади:
Безпечна
електронна
взаємодія
державних
реєстрів

✓ Створення
системи
електронної
взаємодії
державних
електронних
інформаційних ресурсів (далі – СЕВ
ДЕІР)
✓ Підключення до електронної взаємодії
базових державних реєстрів та ЦНАП,
а також розвиток транскордонної
електронної взаємодії
✓ Розвиток організаційної, технічної та
семантичної
інтероперабельності
державних
реєстрів.
Наприклад,
поширення унікального номеру запису
в єдиному демографічному реєстрі, що
поєднає дані в різних державних
реєстрах та базах даних

Кожна евзаємодія – це
спрощення

адмінпослуги
або іншого
процесу.

Громадянам
втричі рідше
доведеться
відвідувати
органи влади

До запровадження е-взаємодії:
Органам
влади:
Безпечна
електронна
взаємодія
державних
реєстрів

Після впровадження е-взаємодії:
Органам
влади:
Безпечна
електронна
взаємодія
державних
реєстрів

Ключові заходи:

Органам
влади:
Електронний
документообіг

✓ Розвиток систем внутрішнього електронного документообігу в органах
влади
✓ Розвиток
міжвідомчого
електронного
документообігу
(система
електронної взаємодії органів виконавчої влади – СЕВ ОВВ)
✓ Запровадження державного електронного та відомчих електронних
архівів і визначення порядку передачі електронних документів до
державного е-архіву та порядку їх зберігання
✓ Визначення вимог до формату уніфікованого інформаційного об’єкта, що
призначений для обміну електронними документами

Щодня
центральні
органи влади
надсилають
понад
4 тис.
документів у
електронній
формі

Управління розвитком е-урядування
Ключові заходи:
✓ Формування базової ІТ-інфраструктури:
- система е-взаємодії органів виконавчої влади;
- система е-взаємодії державних реєстрів;
- система е-ідентифікації;
- електронний кабінет громадянина;
- веб-портал електронного урядування gov.ua;
- спеціальні захищені мережі передачі даних;
- захищені центри обробки даних;
- формування базових державних реєстрів
✓ Підвищення ефективності управління розвитком електронного урядування:
- модернізація Національної програми інформатизації та регіональних програм інформатизації;
- системний підхід до реалізації проектів у сфері е-урядування та стандартів управління інформаційної системи;
- гармонізація та запровадження міжнародних стандартів у сфері інформаційних технологій

Ключові результати до кінця 2017 року
 Електронні послуги








реєстрація дитини при народженні;
реєстрація шлюбу;
первинна реєстрація авто;
ліцензія та дозвіл на перевезення;
ліцензія на тютюн та алкоголь;
довідка про несудимість;
декларація про відповідність (МЧС)

 Е-ідентифікація
 запровадження MobileID

 Електронна взаємодія
 запровадження системи е-взаємодії
X-Road (кращий досвід ЄС);
 підключення до е-взаємодії 10 базових
державних реєстрів

 Е-документообіг
 запровадження погодження проектів
НПА в електронній формі;
 запровадження електронних договорів

Електронне урядування –
«ключ» до реформ в Україні

