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Заходи із впровадження системи електронного урядування мають найвищий рівень виконання серед усіх
заходів, передбачених Планом дій Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». На цьому наголосив Голова
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко, коментуючи
результати річної роботи з моніторингу впровадження Україною міжнародної ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд» (Open Government Partnership), яку наприкінці тижня представили громадські експерти на
чолі з Transparency International Україна.
«Громадськість дала високу оцінку виконанню Плану дій Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», і це
означає, що Кабінет Міністрів України став більш відкритим до співпраці з громадськими організаціями. Але
особливо приємно, що саме електронне урядування отримала найвищий показник виконання», - зазначив
В.Семиноженко та додав, що згідно з оцінкою громадськості Ініціатива «Партнерство «Відкритий Уряд»
загалом виконана на 55%.
При цьому дані звіту свідчать про те, що найбільш активно впроваджувалися технології електронного
урядування та розвитку електронної демократії. Зазначений напрям має найбільшу кількість планованих
заходів (30), але відсоток їх виконання найвищий - 66%. Для порівняння: заходи із забезпечення доступу до
публічної інформації були виконані на 38%; залучення громадянського суспільства до державної політики на
55%; сприяння ефективному управлінню через вдосконалення адміністративних послуг – 55%; запобігання та
протидія корупції – 64%.
Слід зазначити, що багато заходів із запровадження електронного урядування, що включені до Плану дій,
були заплановані ще до приєднання України до Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», а деякі вже були
в процесі виконання. Додатковим фактором успішності стало фінансування заходів з місцевих бюджетів і
коштів міжнародної допомоги. Громадський моніторинг показав, що заходи даного розділу добре
виконуються на регіональному та місцевому рівні: м. Київ, Дніпропетровська область, Волинська область.
Так по місту Київ вже працюють Єдиний дозвільний центр та Центр надання адміністративних послуг, «швидкі
послуги», електронна черга у дитячий садок. Дніпропетровська область демонструє по- справжньому
регіональний масштаб охоплення ініціативою. Експерти позитивно відзначають роботу Національного центру
електронного урядування (НЦЕУ).
«Впровадження електронного урядування є одним із найбільш актуальних напрямків, бо дозволить
електронізувати та наблизити до реальних потреб людей найбільш затребувані державні послуги», наголосив Голова Держінформнауки. Але окрім спрощення доступу до інформації для фізичних і юридичних
осіб, додав В.Семиноженко, функціонування системи електронного урядування дозволить уже найближчим
часом суттєво заощадити бюджетні кошти.
«Якщо ми і надалі збережемо таку позитивну динаміку, то зможемо подолати шлях від «держави над
громадянами» через «державу для громадян» до «держави громадян», - підсумував Голова
Держінформнауки.
Довідково
19 липня громадські експерти на чолі з Transparency International Україна представили результати річної
роботи з моніторингу впровадження Україною міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
(Open Government Partnership). Згідно з оцінкою, Кабінет Міністрів України став більш відкритим до співпраці
з громадськими організаціями.

