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Схвалено проект Стратегії  розвитку інформаційного суспільства в Україні

15.05.2013 | 17:06 Прес-служба Державного агентства з питань науки, інновацій та
інформатизації

15 травня 2013 року Кабінет Міністрів України схвалив проект Указу Президента
України «Про Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні», розроблений
Держінформнауки на виконання доручення Президента України щодо забезпечення
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах суспільного
життя, реалізації  в Україні ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

Прийняття та реалізація Стратегії  – це виконання міжнародних зобов’язань України
за результатами роботи Всесвітніх саміт ів з питань інформаційного суспільства,
можливість для України стати рівноправним членом глобального інформаційного
суспільства.

Закладено базові принципи: рівноправне партнерство органів влади, громадян та
бізнесу. Головні цілі Стратегії  – прискорення впровадження новітніх ІКТ у всі сфери
суспільного життя, розвиток електронного урядування та електронної демократ ії ,
підвищення якост і та доступност і адміністративних послуг для громадян і бізнесу,
розвиток електронної економіки, розповсюдження комп’ютерної та інформаційної
грамотност і серед населення і державних службовців, забезпечення відкритост і
інформації  про діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, надання можливост і громадянам брати участь у підготовці та
експертизі політико-адміністративних рішень, а також контроль ефективност і
діяльност і органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  

Над проектом Стратегії  працювало 26 членів Робочої групи – незалежні експерти,
представники Національної академії  наук України, профільних наукових та освітніх
установ, незалежних громадських організацій: Семиноженко Володимир Петрович –
Голова, Архипська Олеся Ігорівна, Геєць Валерій Михайлович, Гриб Вадим
Валентинович, Гуляєв Кирило Дмитрович, Довгий Станіслав Олексійович, Дробик
Олександр Васильович, Жиляєв Ігор Борисович, Згуровський Михайло Захарович,
Клепець Едуард Леонідович, Кривонос Юрій Георгійович, Кривуца Володимир
Георгійович, Лисицький Віктор Іванович, Лихоступ Світлана Валентинівна, Морозов
Анатолій Олексійович, Музичук Ольга Володимирівна, Окнов Віталій Анатолійович,
Олійник Тарас Іванович, Пєтухов Іван Михайлович, Плескач Валентина Леонідівна,
Попова Тетяна Володимирівна, Семенченко Андрій Іванович, Сергієнко Іван
Васильович, Черняк Олександр Іванович, Шевчук Дмитро Павлович,  Шнурко-
Табакова Елліна.

В обговоренні проекту Стратегії  брали участь представники:

від органів влади: Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Міністерства охорони здоров’я,
МОНмолодьспорту, Мінюсту, НКРЗІ, Держспецзв’язку, СБУ, Мінфіну, Мінагрополітики,
МЗС, Держкомтелерадіо, Державної архівної служби, Секретаріату Кабінету Міністрів
України, Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України;

від консультативно-дорадчих органів: напряму «Розвиток науково-технічної та
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інноваційної сфери» Комітету з економічних реформ; Консультативної ради з питань
інформатизації  при Верховній Раді України; Ради підприємців при Кабінет і Міністрів
України; Міжгалузевої ради з питань розвитку інформаційного суспільства;
Координаційної ради з питань реалізації  в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий
Уряд»; Науково-технічної ради Національної програми інформатизації ; громадських
рад при органах влади;

від профільних інститут ів громадянського суспільства:Українського союзу
промисловців та підприємців, ВОО «Рада по конкурентоспроможност і індустрії
інформаційно-комунікаційних технологій», Української асоціації  фахівців
інформаційних технологій, Асоціації  підприємств інформаційних технологій України,
Української Асоціації  Євро-Атлантичного співробітництва, Інтернет Асоціації  України,
Асоціації  суднобудівників України «Укрсудпром», ГО «Спілка діячів в галузі
інформаційних технологій ІТ-клуб», ГО «Телекритика», Федерації  профспілок України;

від наукових та освітніх установ: Академії  Наук України, Національної академії
правових наук, Національної Академії  педагогічних наук, Національної академії
державного управління при Президентові України, Інституту телекомунікацій і
глобального інформаційного простору НАН України, Інституту інноваційних технологій
і засобів навчання, Національного технічного університету «Київський політехнічний
інститут», Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, Державного
університету інформаційно-комунікаційних технологій, Львівського центру науки,
інновацій та інформатизації , Інституту космічних досліджень НАН України та НКА
України, Інституту кібернетики імені В.І.Глушкова НАН України, Академії  ф інансового
управління, Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут», Харківського національного університету, Київського державного
університету ім. Т.Г.Шевченка

Проект Стратегії  було розглянуто на розширеному засідання Науково-технічної ради
Національної програми інформатизації  із забезпеченням прямої інтернет-трансляції
обговорення та можливістю «Задати запитання» онлайн на сайт і Національного
центру електронного урядування за підтримки компанії  «Адамант». 
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