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Розвиток електронного урядування в Україні як «ключ» до реформ та
новий ринок для стартаперів
6 вересня у
Дніпропетровську
відбувся перший
міжнародний
інвестиційний
форум «ІТ Dnipro
– 300 Startups
Forum», який
зібрав понад 300
учасників для
обговорення
найбільш
перспективних
трендів ІТбізнесу та
напрямів
розвитку ІТекосистеми України.
Окрема секція форуму була присвячена розвитку електронного урядування в Україні та розвитку
нових ринків для стартаперів, участь в якій взяли представники Державного агентства з питань
електронного урядування України. Сьогодні ІТ-галузь є найбільш конкурентоспроможною в
Україні, а українські програмісти високо цінуються за кордоном. Разом з тим, рівень розвиток
електронного урядування лише набирає обертів.
На сьогодні саме Агентство виступає драйвером процесу трансформації органів влади в єдиний
електронний уряд, здатний забезпечити нову якість обслуговування громадян й бізнесу та нову
ефективність державного управління. У переліку пріоритетів Агентства: розвиток електронних
послуг, розвиток відкритих даних, розвиток електронної взаємодії органів влади та розвиток
електронної ідентифікації, без яких неможливе становлення
е-урядування в Україні.
«Розвиток відкритих державних даних – це не лише підвищення відкритості та прозорості органів
влади, а й шлях до розвитку потужної індустрії. Відкриті державні дані по всьому світу сьогодні
стають важливим джерелом для розвитку інноваційного, середнього та малого бізнесу. Саме на
базі державних даних, що стали відкритими, реалізуються успішні соціально-важливі та
комерційні проекти, оборот яких в ЄС складає сотні мільйонів євро на рік» – зазначив Олексій
Вискуб, заступник голови Агентства.
Сьогодні Україна робить лише перші кроки. За участю вітчизняних та міжнародних експертів
Агентством підготовлено проект Постанови КМУ щодо затвердження Положення про набори
даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Згідно проекту Постанови до
відкриття заплановано 290 наборів державних даних.
«Доступні, прозорі, не корупційні, швидкі електронні адміністративні послуги – це те, що від
держави найбільше вимагає бізнес та громадяни. Протягом 2015 року Агентством реалізовано
ряд пілотних проектів із запровадження надання пріоритетних адміністративних послуг в
електронній формі. Так, на сьогодні вже успішно працюють електронні послуги у сфері

будівництва щодо початку виконання будівельних робіт, електронні послуги у земельній сфері
щодо отримання витягів з Державного земельного кадастру та інші» – повідомив Олексій Вискуб.
Для того, що забезпечити комплексний розвиток електронних послуг в Україні Агентством
підготовлено Концепцію розвитку системи надання електронних послуг в Україні, якою, зокрема,
передбачено запровадження в електронну форму більше 50 пріоритетних адміністративних
послуг».
Слід зазначити, що Дніпропетровщина є визнаним лідером з розвитку електронного урядування
серед регіонів України. Підтвердженням тому є відбір Дніпропетровської області разом із
Вінницькою, Волинською та Одеською областями до комплексного чотирирічного проекту
«Електронне урядування для підзвітності та громадської участі», що реалізується Агентством та
Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарського бюро з міжнародного розвитку.
«Впевнений, що до кінця 2015 року мешканці Дніпропетровської області вже зможуть оцінити
перші результати проекту через можливість отримати нові зручні електронні адміністративні
послуги чи подати електронні петиції» - підкреслив Олексій.

