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Прес-служба Державного агент ст ва з пит ань науки, інновацій т а інф ормат изації

Найближчим часом на засіданні Кабінет у Мініст рів України буде розглянут о проект
Плану заходів щодо ст ворення т а забезпечення ф ункціонування сист еми
елект ронного урядування, головним розробником якого є Державне агент ст во з
пит ань науки, інновацій т а інф ормат изації України. Передбачені проект ом Плану
заходи, спрямовані на досягнення європейських ст андарт ів якост і елект ронних
державних послуг, відкрит ост і т а прозорост і влади для суспільст ва т а бізнесу й
ст ворення сучасного інф ормаційно-комунікаційного ф ундамент у для участ і громадян
у прийнят т і державних рішень.
Згідно з проект ом Плану, впродовж 2013 року буде проведений сист емний аналіз
інф ормаційно-комунікаційної інф раст рукт ури органів державної влади т а органів
місцевого самоврядування, розроблені т а впроваджені комплексні сист еми захист у
інф ормації для всіх складових сист еми елект ронного урядування.
Вже у червні наст упного року до сист еми елект ронної взаємодії мают ь бут и
підключені Рада Мініст рів АР Крим, обласні, Київська і Севаст опольська міські державні
адмініст рації. Цього ж місяця буде розроблена єдина концепція інф ормаційної
безпеки, захист у інф ормації, аут ент иф ікації т а авт оризації у сист емі елект ронного
урядування, а т акож впроваджений Єдиний державний порт ал адмініст рат ивних
послуг. До кінця 2015 року 40% адмініст рат ивних послуг надават имут ься через цей
порт ал.
У липні 2013 року т акож запрацює єдина інф ормаційна сист ема звернень громадян т а
запит ів на інф ормацію до органів державної влади. А до кінця 2013 року будут ь
узгоджені т а впроваджені єдині ст андарт и елект ронної взаємодії державних
елект ронних інф ормаційних ресурсів.
На почат ку 2015 року почне ф ункціонуват и авт омат изована сист ема “Єдине вікно
подання елект ронної звіт ност і ”.
Впродовж 2013-2015 років т акож будут ь ст ворені елект ронні т орговельні майданчики
для проведення державних закупівель, забезпечені елект ронна реєст рація
т ранспорт них засобів т а ведення медичної документ ації в елект ронному вигляді.

