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Схвалено проект Ст рат егії розвит ку інф ормаційного суспільст ва в Україні
15.05.2013 | 17:06 Прес-служба Державного агент ст ва з пит ань науки, інновацій т а
інф ормат изації
15 т равня 2013 року Кабінет Мініст рів України схвалив проект Указу Президент а
України «Про Ст рат егію розвит ку інф ормаційного суспільст ва в Україні», розроблений
Держінф ормнауки на виконання доручення Президент а України щодо забезпечення
впровадження інф ормаційно-комунікаційних т ехнологій у всіх сф ерах суспільного
жит т я, реалізації в Україні ініціат иви «Парт нерст во «Відкрит ий Уряд».
Прийнят т я т а реалізація Ст рат егії – це виконання міжнародних зобов’язань України
за результ ат ами робот и Всесвіт ніх саміт ів з пит ань інф ормаційного суспільст ва,
можливіст ь для України ст ат и рівноправним членом глобального інф ормаційного
суспільст ва.
Закладено базові принципи: рівноправне парт нерст во органів влади, громадян т а
бізнесу. Головні цілі Ст рат егії – прискорення впровадження новіт ніх ІКТ у всі сф ери
суспільного жит т я, розвит ок елект ронного урядування т а елект ронної демократ ії,
підвищення якост і т а дост упност і адмініст рат ивних послуг для громадян і бізнесу,
розвит ок елект ронної економіки, розповсюдження комп’ют ерної т а інф ормаційної
грамот ност і серед населення і державних службовців, забезпечення відкрит ост і
інф ормації про діяльніст ь органів державної влади т а органів місцевого
самоврядування, надання можливост і громадянам брат и участ ь у підгот овці т а
експерт изі політ ико-адмініст рат ивних рішень, а т акож конт роль еф ект ивност і
діяльност і органів державної влади т а органів місцевого самоврядування.
Над проект ом Ст рат егії працювало 26 членів Робочої групи – незалежні експерт и,
предст авники Національної академії наук України, проф ільних наукових т а освіт ніх
уст анов, незалежних громадських організацій: Семиноженко Володимир Пет рович –
Голова, Архипська Олеся Ігорівна, Геєць Валерій Михайлович, Гриб Вадим
Валент инович, Гуляєв Кирило Дмит рович, Довгий Ст аніслав Олексійович, Дробик
Олександр Васильович, Жиляєв Ігор Борисович, Згуровський Михайло Захарович,
Клепець Едуард Леонідович, Кривонос Юрій Георгійович, Кривуца Володимир
Георгійович, Лисицький Вікт ор Іванович, Лихост уп Світ лана Валент инівна, Морозов
Анат олій Олексійович, Музичук Ольга Володимирівна, Окнов Віт алій Анат олійович,
Олійник Тарас Іванович, Пєт ухов Іван Михайлович, Плескач Валент ина Леонідівна,
Попова Тет яна Володимирівна, Семенченко Андрій Іванович, Сергієнко Іван
Васильович, Черняк Олександр Іванович, Шевчук Дмит ро Павлович, ШнуркоТабакова Елліна.
В обговоренні проект у Ст рат егії брали участ ь предст авники:
від органів влади: Мінекономрозвит ку, Мінсоцполіт ики, Мініст ерст ва охорони здоров’я,
МОНмолодьспорт у, Мінюст у, НКРЗІ, Держспецзв’язку, СБУ, Мінф іну, Мінагрополіт ики,
МЗС, Держкомт елерадіо, Державної архівної служби, Секрет аріат у Кабінет у Мініст рів
України, Коміт ет у з пит ань науки т а освіт и Верховної Ради України;
від консульт ат ивно-дорадчих органів: напряму «Розвит ок науково-т ехнічної т а

інноваційної сф ери» Коміт ет у з економічних реф орм; Консульт ат ивної ради з пит ань
інф ормат изації при Верховній Раді України; Ради підприємців при Кабінет і Мініст рів
України; Міжгалузевої ради з пит ань розвит ку інф ормаційного суспільст ва;
Координаційної ради з пит ань реалізації в Україні Ініціат иви «Парт нерст во «Відкрит ий
Уряд»; Науково-т ехнічної ради Національної програми інф ормат изації; громадських
рад при органах влади;
від проф ільних інст ит ут ів громадянського суспільст ва:Українського союзу
промисловців т а підприємців, ВОО «Рада по конкурент оспроможност і індуст рії
інф ормаційно-комунікаційних т ехнологій», Української асоціації ф ахівців
інф ормаційних т ехнологій, Асоціації підприємст в інф ормаційних т ехнологій України,
Української Асоціації Євро-Ат лант ичного співробіт ницт ва, Інт ернет Асоціації України,
Асоціації суднобудівників України «Укрсудпром», ГО «Спілка діячів в галузі
інф ормаційних т ехнологій ІТ-клуб», ГО «Телекрит ика», Федерації проф спілок України;
від наукових т а освіт ніх уст анов: Академії Наук України, Національної академії
правових наук, Національної Академії педагогічних наук, Національної академії
державного управління при Президент ові України, Інст ит ут у т елекомунікацій і
глобального інф ормаційного прост ору НАН України, Інст ит ут у інноваційних т ехнологій
і засобів навчання, Національного т ехнічного університ ет у «Київський політ ехнічний
інст ит ут », Інст ит ут у проблем мат емат ичних машин і сист ем НАН України, Державного
університ ет у інф ормаційно-комунікаційних т ехнологій, Львівського цент ру науки,
інновацій т а інф ормат изації, Інст ит ут у космічних досліджень НАН України т а НКА
України, Інст ит ут у кібернет ики імені В.І.Глушкова НАН України, Академії ф інансового
управління, Національного т ехнічного університ ет у «Харківський політ ехнічний
інст ит ут », Харківського національного університ ет у, Київського державного
університ ет у ім. Т.Г.Шевченка
Проект Ст рат егії було розглянут о на розширеному засідання Науково-т ехнічної ради
Національної програми інф ормат изації із забезпеченням прямої інт ернет -т рансляції
обговорення т а можливіст ю «Задат и запит ання» онлайн на сайт і Національного
цент ру елект ронного урядування за підт римки компанії «Адамант ».

