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Біла зала Будинку вчених НАН України, вул. Володимирська, 45-а
Мета. Окреслення в колі громадськості та органів публічної влади
узгодженої позиції щодо шляхів побудови якісної інфраструктури (інструментів
та сервісів) для електронного урядування. В основу дискусії планується
покласти спільну позицію представників ЦЗО Міністерства Юстиції,
Міністерства економіки, НКРЗІ, Державної міграційної служби, Державної
архівної служби, ДСЗЗІ та науковців, вироблену на круглому столі “Побудова
якісної інфраструктури електронних адміністративних послуг. Закладення
надійного фундаменту замість піску: стандартизація замість домовленостей та
недомовок”, що відбувся 11 березня 2014 р.
Зміст. Сучасний етап розвитку інформаційних технологій дозволяє
створити нові умови для ведення бізнесу у різноманітних галузях. Міграція
більшості бізнес-процесів в інформаційний простір дозволить значно скоротити
як витрати часу і коштів на проходження обов’язкових процедур, так і витрати
на адміністрування ведення таких процедур бізнесом/громадянами. Значна
частина рутинних процедур може бути цілком покладена на обчислювальну
техніку та телекомунікаційні засоби, дозволяючи спрямувати людські ресурси
на вирішення інтелектуальних задач. Створення якісної інфраструктури
електронного бізнесу в перспективі скоротить витрати бізнесу, підвищить
ефективність використання ресурсів та створить нові можливості для
економічного росту, таким чином задовольняючи потреби обох секторів –
бізнесового і державного без негативних наслідків для жодного з них.
Основними завадами на шляху використання реальної можливості не
тільки розвантаження, а й стимулювання економіки держави є відсутність
чітких та прозорих “правил гри” – якісних інструментів та сервісів, що
визнавалися б державою у всіх гілках влади (законодавчої, виконавчої та
судової), бізнесом та громадянами, достатніх для забезпечення послуг як на
державному, так і на міжнародному рівні.
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На круглому столі планується висвітлити, обговорити та узгодити шляхи
впровадження загальноприйнятих підходів та якісних інструментів і сервісів, як
фундаментальних засад розбудови інфраструктури електронного бізнесу .
Зокрема, мова піде про такі складові інфраструктури електронного
бізнесу:
- електронних документів;
- кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів (електронного
цифрового підпису);
- електронного діловодства та документообігу;
- сервісів архівного збереження;
- сервісів валідації електронних документів;
- сервісів роботи із структурованою інформацією;
- електронної ідентифікації;
- якості програмного забезпечення;
- комплексної системи захисту інформації.
Також буде висвітлено, приклади потенційного застосування інфраструктури у
діючих проектах з електронного урядування:
- надання послуг у сфері будівництва;
- електронних закупівель;
- електронного суду.
Важливим аспектом розбудови інфраструктури електронного бізнесу є
забезпечення автоматичного міжнародного визнання її елементів для не
створення технічних бар’єрів для реалізації фізичними та юридичними особами
прав на міжнародному рівні, зокрема, торгівлі з ЄС в рамках зони вільної
торгівлі Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною.
Учасники. До участі у круглому столі запрошуються фахівці органів
публічної влади, представники бізнесу, громадських організацій, фінансових
установ, юристи та науковці.

