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Голова Державного агентства з питань науки,
інновацій та інформатизації України
Володимир Семиноженко взяв участь у
нараді щодо реалізації напряму реформ
«Електронне урядування» під головуванням
віце-прем’єр-міністра України Олександра
Вілкула. Виступаючи на нараді, Голова
Держінформнауки доповів про заходи Агентства, які
здійснювалися впродовж 2012 року та були націлені на розвиток
електронного урядування в Україні в рамках реалізації
Національного плану дій.
Зокрема, у 2012 році ст ворено сист ему елект ронної взаємодії органів виконавчої влади.
Як свідчит ь досвід дослідної експлуат ації цієї сист еми, вона забезпечує надсилання
документ ів виключно в елект ронній ф ормі з використ анням елект ронного циф рового
підпису. Також сист ема може бут и інт егрована з сист емами елект ронного
документ ообігу, які сьогодні ф ункціонуют ь в органах виконавчої влади.
Крім т ого, минулого року розпочат о впровадження авт омат изованої сист еми «Єдине
вікно подання елект ронної звіт ност і». Ця сист ема дозволит ь вирішит и проблему
прийому від суб’єкт ів господарювання звіт ност і у елект ронному вигляді для всіх органів
державної влади т а органів місцевого самоврядування. На сьогодні ст ворено першу
чергу сист еми.
Також Держінф ормнаукою ст ворено єдиний інф ормаційний веб-ресурс звернень
громадян т а запит ів на публічну інф ормацію до органів державної влади т а органів
місцевого самоврядування. Розпочат о процес реєст рації органів влади. Наразі
зареєст ровано 17 мініст ерст в т а відомст в.
У 2012 році Кабінет ом Мініст рів схвалена Концепція ст ворення т а ф ункціонування
інф ормаційної сист еми елект ронної взаємодії державних елект ронних інф ормаційних
ресурсів, яка забезпечит ь передачу необхідних даних за запит ами в авт омат ичному
режимі, оновлення первинних даних у разі їх зміни, пошук т а узагальнення необхідної
інф ормації під час взаємодії державних органів.
У 2013 році основні зусилля Держінф ормнауки в напряму розвит ку е-урядування будут ь
спрямовані на вдосконалення законодавст ва у сф ері інф ормат изації, розгорт ання робіт
зі ст ворення інф ормаційної сист еми елект ронної взаємодії державних інф ормаційних
ресурсів т а впровадження в пост ійну експлуат ацію сист ем, що були ст ворені в попередні
роки.
Також на цей рік запланований ост ат очний перехід Секрет аріат у Кабінет у Мініст рів
України на безпаперовий документ ообіг.
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