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ПЕРЕДМОВА

Інтернет виступає насамперед засобом зв’язку та передачі інформації, а кількість прихильників певних рухів занадто відрізняється
віртуально і реально.

В час масового розвитку комунікацій та комп’ютерних технологій
перед суспільством постають нові виклики та можливості, які необхідно використовувати для подальшого розвитку. Сучасна проблема інформатизації досі не окреслила чіткі рамки, в яких потрібно діяти. Розвинені країни весь час ставлять нові стандарти, змушуючи
інших не зациклюватися на окремих аспектах та рухатися вперед.
Електронне урядування є одним із елементів інформаційного
суспільства, який направлений на покращення життя людей. Вигода громадян беззаперечна – спрощення процедур доступу, скорочення затрати необхідних ресурсів тощо. Єдиною перешкодою для
повноцінного користування «плодами» е-урядування може стати
необізнаність користувачів та нестача навичок.
Не менш важливими є переваги для держави. Насправді, саме
держава і отримує найбільше користі від нових форм управління. По-перше, це автоматизація процедур, коли людський чинник
зникає, а всю діяльність можна контролювати з одного центру. Подруге, це скорочення витрат. По-третє, миттєве оновлення системи
е-урядування, що ліквідує недоліки переходів з одних документів
на інші тощо.
Е-урядування є лише перехідним етапом, частиною більш широкого явища як електронна демократія. Е-демократія повинна забезпечити рівний та повноцінний доступ до виборів та управління для усіх верств і категорій громадян. Одночасно вона створює
неможливість фальсифікації виборів, принаймні старими «польовими» методами. Одним із завдань впровадження е-демократії є
залучення молоді до соціально-політичних процесів. Реалізація
права на волевиявлення (голосування) через мережу Інтернет стане запорукою зростання молодіжних складових у програмах партій,
зменшуючи соціальну невдоволеність серед цієї групи.
Разом з тим необхідно виділити ризики процесів інформатизації та переходу на електронну основу. Фрагментарність інформації,
яку отримує громадянин є найпершим ризиком. Інтернет одночасно з безмежними можливостями тягне за собою і обмеженість людини її інтересами та рекламою. Це породжує суб’єктивізм та односторонній погляд на суспільні явища. Іншим ризиком є відсутність
безпосереднього контакту між особами. Не потрібно забувати, що

Дане видання є спробою зібрати найбільш цікаві та прості матеріали з е-урядування. Після запуску кампанії з інформатизації суспільного життя основні зусилля перенеслися на практичне впровадження, не пояснюючи громадянам що конкретно відбувається і
що буде. Саме ці проміжки повинна заповнити книга.
Однак не потрібно сприймати видання як наочний посібник чи
підручник. Використані матеріали були дещо скорочені, але при
цьому зберегли свою суть та відображають бачення проблеми їхніми авторами. Це скоріше невелика хрестоматія, яка допоможе
розібратися у сучасних процесах усім бажаючим. Для можливості самостійного ознайомлення надано безпосередні посилання на
джерела, а тому видання представляє і певний бібліографічний інтерес.
Не можна не відмітити певні труднощі, які виникли під час створення видання. Хоча кількісно матеріалів виявилося більш ніж достатньо, більшість з них у смисловому значенні дублювали один
одного, особливо це стосується теоретичних питань е-урядування.
Змістовно видання поділено на кілька розділів.
Розділ «Що таке е-урядування?» присвячений загальним питанням поняття, місця та ролі електронного урядування. Розділ «Публічна інформація» торкається проблеми доступу до публічної інформації, що рано чи пізно постає перед кожним громадянином.
Розділ «Адміністративні послуги» описує традиційні способи отримання послуг, які не втрачають своєї актуальності, а з використанням інформаційних технологій отримують нове «дихання». Останнім розділом є «Зарубіжний досвід». Може видатися дивним вибір
країн – Південна Корея, Індія, Австралія, які мають дуже мало подібних рис. Логіка полягає у демонстрації абсолютно різних шляхів
використання е-урядування, тобто універсалізмі останнього. Також
приділена увага бібліотекам як необхідним елементам цієї системи.
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ЩО ТАКЕ Е-УРЯДУВАННЯ?
ПОНЯТТЯ Е-УРЯДУВАННЯ
Опрацьовано
матеріал
видання
«Електронне урядування в Україні ефективна влада для мешканців». Київ: ПРООН/МПВСР, 2011.

На перший погляд, електронне урядування — лише інструмент,
що відповідає новим потребам суспільства, яке переживає наслідки чергової промислової революції, викликаної широким упровадженням мікропроцесорів і мереж. Але якщо мережа — це лише
інструмент, то вона не змінить докорінно ні державу, ні саме суспільство. Хоча, можливо, взаємодія громадян і державних інститутів відбуватиметься в більш оптимальному режимі, аналогічно
тому, як це відбувається при автоматизації управління в бізнес-середовищі.
У західних країнах поняття «електронний уряд» (англ. —
e-government) не завжди має однакову конотацію. Спочатку воно
означало футуристичний уряд «електронних громадян», який регулює діяльність і безпеку мережі електронної інформації в цілому
й електронну торгівлю зокрема. Сьогодні термін «e-government» —
це набагато ширше поняття, ніж просто «електронне управління
державою», тобто використання в органах державного управління
сучасних технологій, зокрема й інтернет-технологій. E-government
в сучасному розумінні охоплює не лише мережеву інфраструктуру
виконавчої влади, але в цілому всю інфраструктуру органів влади.
Ймовірно, варто вживати терміни «електронна держава», «електронний державний апарат», «держава інформаційного суспільства»
або «електронне урядування», які будуть стосуватися державної
мережевої інформаційної інфраструктури як інформаційно-комунікаційної системи, що забезпечує оптимальне з погляду суспільства
функціонування всіх гілок і рівнів державної влади й управління.
Визначення поняття «електронне урядування» формується
фахівцями, виходячи з різних принципів. Одні автори
надають перевагу визначенням описового характеру —
які саме зміни відбуваються в суспільстві й окремих його
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структурах завдяки впровадженню електронного урядування.
Інші вибирають прикладний аспект електронного урядування, і
просто перераховують різні сфери застосування окремих його
інструментів. Є також короткі технічні визначення, де акцентовано
увагу винятково на використовуваних технологічних рішеннях
і специфічних програмних продуктах, а також економічні, які
орієнтовані на максимальну ефективність управління державою.
Кожний принцип правильний, оскільки у свій спосіб відображає
конкретний аспект функціонування електронного урядування.
Під «електронним урядуванням» розуміємо спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних
інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, яка забезпечує функціонування певних служб у
режимі реального часу та робить максимально простим і
доступним щоденне спілкування громадянина з офіційними
установами.
На практиці це означає організацію управління державою та
взаємодії з фізичними, юридичними особами та громадськими
організаціями шляхом максимального використання в органах публічної адміністрації сучасних інформаційних технологій. Тобто
е-урядуванням передбачено, що будь-яка особа через інформаційно-комунікаційні засоби може звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування для отримання необхідної
інформації, і головне — для отримання адміністративних послуг.
Наприклад, особа, не відходячи від комп’ютера, може здійснити
будь-яку трансакцію (взаємодію) з органом влади (зареєструвати
юридичну особу, земельну ділянку, посвідчити договір купівлі-продажу, оренди тощо), витрачаючи при цьому якнайменше часу та
інших ресурсів, а це, зокрема, сприяє економії бюджетних коштів
на адміністрування.
Система е-урядування складається з двох взаємозалежних (і одночасно самостійних) проектів (підконцепцій). Це внутрішня урядова інформаційна інфраструктура, аналог корпоративної мережі, та
зовнішня інформаційна інфраструктура, що взаємодіє з фізичними
та юридичними особами. У рамках концепції електронної держави
інтегруються інформаційні ресурси органів влади, забезпечується
доступ до них, а також створюється система онлайн-послуг (у тому
числі тих, що мають вартісне вираження).
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Отже, при створенні модуля електронного урядування необхідно враховувати переваги для трьох суб’єктів відносин — громадяни, суб’єкти приватного сектора (бізнес) та державні інституції.
Усі вони повинні взаємодіяти між собою, а модель електронного
урядування повинна бути спрямована на досягнення і задоволення
інтересів кожного з них.

Для того щоб втілити у життя електронне урядування,
необхідно виконати деякі умови:
1) будь-яка послуга й інформація повинна бути доступна в електронному вигляді через Інтернет — у формі веб-послуги, так, щоб
можна було дійсно створювати мережі державних послуг на основі
Інтернету;
2) веб-послуги повинні легко об’єднуватися у блоки, щоб розробники могли швидко й ефективно створювати інтегровані додатки шляхом використання відкритих технологій;
3) робота з веб-послугами повинна бути простою і зрозумілою,
щоб користувачі легко отримували нові додатки і послуги.
Із вищенаведеного видно, що е-урядування тісно пов’язане з
таким явищем, як електронна демократія, яка відображає можливість кожного брати участь у формуванні та реалізації державної
політики, прийнятті рішень органами влади, використовуючи при
цьому інформаційні технології для двостороннього інтерактивного
зв’язку між державою (органами влади) та громадянами.
Суть електронної демократії зводиться до використання інформаційних технологій з метою посилення демократичних процесів
в умовах існування представницької демократії. Мета електронної
демократії полягає у створенні фундаменту для участі громадськості у прийнятті державних рішень, здійснення впливу на творення державної політики, посилення прозорості та підзвітності органів влади громадянам. Електронна демократія — це і електронні
вибори як елемент представницької демократії. Тобто електронне
урядування не може існувати без електронної демократії і навпаки.
Умовою для цих явищ є існування демократичного суспільства та
правової держави.
Які ж наслідки впровадження е-урядування? По-перше, це відкритість та прозорість діяльності публічної адміністрації; економія
часових та матеріальних ресурсів; підвищення якості надання адміністративних послуг. Додатково до результатів упровадження
е-урядування відноситься забезпечення доступу до публічної інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій; звільнення службовців від рутинної роботи; деперсоніфікація взаємовідносин громадян, бізнесу у взаєминах із державними чиновниками; створення єдиного «пункту контакту» громадян із державними
структурами; підвищення рівня демократизації суспільства.
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Зараз не існує простої моделі електронного урядування. Є
лише набір загальних вимог, виконання яких громадяни і бізнес, що надають послуги і використовують їх, вправі очікувати від уряду інформаційної доби. Різні категорії споживачів
об’єднує єдине прагнення одержати більш ефективні засоби
доступу до інформації для того, щоб зменшити вартість трансакцій (операцій) як для себе, так і для своїх партнерів, зробити взаємодію з державними органами більш простою, швидкою і комфортною.
Особливе місце займає проблема співпраці уряду з громадянами, оскільки швидке зниження вартості комунікацій і обчислень
створює сприятливі передумови для трансформування умов життя
більшості населення.
Сама модель електронного урядування повинна виходити з того,
що трансформація традиційних форм взаємодії уряду і громадян у
цифровій формі не повинна стати причиною соціальної нерівності. Уряд бере на себе зобов’язання щодо зменшення цифрового
розшарування суспільства. Для цього він проводить цілеспрямовану політику в сфері підвищення комп’ютерної грамотності, створення центрів навчання і поліпшення умов для росту кваліфікації
персоналу в галузі інформаційних технологій, зокрема через забезпечення доступу до національної мережі навчання і до мережевої
бібліотеки. Подолання цифрового бар’єра, однак, передбачає не
тільки підвищення так званої електронної кваліфікації населення і
вирішення проблеми доступу до інформації.
Для державних органів основною метою стане звільнення службовців від виконання рутинних процедур при інтерактивній взаємодії з населенням і забезпечення службовців необхідними знаннями
й устаткуванням для успішного виконання функцій проміжної ланки
між урядом і громадянами.

Електронне урядування у територіальних громадах

Україна у світових рейтингах
розвитку інформаційного
суспільства
Опрацьовано
матеріал
видання
«Інформаційне суспільство в Україні:
глобальні виклики та національні
можливості: аналітична доповідь».
/Д.В. Дубов, О.А. Ожеван, С.Л. Гнатюк. К.: НІСД. - 2010. - 64 с.

Згідно з черговим щорічним дослідженням країн щодо активності використання у них інформаційних технологій, проведеним Всесвітнім економічним форумом (World Economic
Forum), перше місце в рейтингу, країни в якому ранжовані відповідно до «індексу мережної готовності» (Networked
Readіness Іndex 2009-2010, NRІ), зайняла Швеція, а Росія й
Україна виявилися відповідно лише на 80-му і 82-му місцях із
134 країн світу. Погіршення рівня мережної готовності України
на тлі загальносвітових показників набуває характеру сталої
тенденції, оскільки минулого року вона посідала 62 місце, позаминулого – 70-те.
Іншим корисним інструментом моніторингу формування інформаційного суспільства є складовий індекс розвитку ІКТ (ІDІ),
що включає 11 показників, які охоплюють доступ до інформаційно-комунікативних технологій, використання інформаційнокомунікативних технологій і навички в області інформаційнокомунікативних технологій. Він застосовується Міжнародним
союзом електрозв’язку (International Telecommunication Union)
для виміру рівня й еволюції у часі змін в області інформаційнокомунікативних технологій та порівняльного аналізу ситуації у
різних регіонах і країнах.
У період між 2007 і 2008 роками всі 159 країн, що включені до цього індексу, поліпшили свої показники, підтверджуючи
таким чином тезу щодо стрімкого формування глобального інформаційного суспільства. Ще одним аргументом на її користь
є помітне скорочення «цифрового розриву», що аналізувався
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протягом 2002–2008 рр. по чотирьох групах країн, – відповідно з найвищим, високим, середнім і низьким рівнем індексу
ІDІ. Результати показують, що «цифровий розрив» між групою
«найвищим» рівнем і кожною із трьох інших груп скорочується
і що група з «високим» рівнем зближується із групою з «найвищим» рівнем. Україна за цим рейтингом потрапила у лідери
«середньої» групи: у 2008 році за індексом ІDІ вона посіла 58
місце, а рік тому цей показник був дещо кращим – 51. Хоча в
абсолютному вимірі індекс зріс з 3,8 у 2007 р. до 3,87 у 2008
р., що свідчить не про погіршення стану розвитку інформаційно-комунікативних технологій, а про уповільнення темпів зростання порівняно з іншими країнами.
За показником рівня готовності
до
впровадження
е-урядування Україна у 2010 р. не потрапила навіть до перших 50-ти країн рейтингу. Утім, із пострадянських країн у цьому списку присутні лише Естонія (20-те місце) і Казахстан (46те місце).
Загалом можна зробити висновок, що протягом останніх років Україна стабільно утримує середні позиції у світових рейтингах розвитку інформаційного суспільства, причому
результати наведених вище вимірювань свідчать про те, що
(подібно до більшості інших країн пострадянського регіону)
позитивна динаміка забезпечується не стільки завдяки імплементації найсучасніших інформаційно-комунікативних технологій, скільки за рахунок «наздоганяючого» запровадження, приміром, телекомунікацій чи стільникового мобільного
зв’язку. Водночас деякі амбітні проекти, що мають форсувати
розвиток інформаційних технологій в Україні (наприклад, національний проект «Відкритий світ» – створення всеукраїнської
інформаційно-комунікаційної освітньої 4G мережі технології
четвертого покоління), є доволі сумнівними з точки зору можливості їх повноцінного технологічного забезпечення. До того
ж, рейтинги свідчать, що протягом трьох останніх років на тлі
решти країн темпи зростання інформаційного суспільства в
Україні постійно сповільнюються.
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Переваги е-урядування

блічної адміністрації, прийняття прозорих рішень. Завдяки цьому
громадяни мають можливість отримати достовірну, точну та оперативну інформацію про діяльність органів влади, а відтак – брати
участь у прийнятті ними відповідних рішень.
Органи влади виступають суб’єктами надання адміністративних
послуг і стає очевидним, що за допомогою інформаційних технологій вони теж зможуть підвищити ефективність публічної адміністрації у внутрішній організації своєї діяльності, ефективніше витрачати бюджетні кошти, скоротити витрати на утримання державного
апарату, якісно надавати адміністративні послуги.
І ще одна перевага, яка одночасно є позитивним наслідком
впровадження е-урядування – це зменшення корупції в органах
влади.

Опрацьовано матеріал видання «Електронне урядування в Україні: аналіз та
рекомендації». - Регіональний центр
розвитку електронного урядування
в Автономній Республіці Крим, 2007.

Розглянувши
модель
та
проаналізувавши
принципи
е-урядування, нескладно побачити і його реальні переваги.
Е-урядування активізує такий соціально важливий процес, як формування електронної демократії. Комп’ютеризація, універсальний доступ, електронна пошта, дистанційне навчання протягом
усього життя, комп’ютерна грамотність, електронне голосування та інші елементи інформаційного суспільства, впровадження
яких прямо або опосередковано сприяє впровадженню технологій
е-урядування, активізує соціальну позицію громадян, стимулює їх
до більш широкого використання своїх прав, участі у процесі творення і реалізації державної політики.
Електронна демократія є атрибутом захисту громадянами своїх
інтересів і визначення форм співпраці з державою за допомогою
технологій е-урядування. Через е-демократію фізичні і юридичні
особи визначають, які саме послуги та яким чином їх надаватиме
уряд, встановлюють відповідальність у рамках взаємодії, формують образ держави і суспільства - і е-урядування як окремого соціального інституту.
Таким чином, електронна демократія - явище більш масштабне, ніж е-урядування. Але передумови для її формування
створює саме впровадження останнього, оскільки дає поштовх
громадянам і компаніям для використання можливостей інформаційних технологій на державному рівні . Звідси випливає перша перевага е-урядування – забезпечення умов для розвитку електронної демократії.
Наступна перевага – економія матеріальних і часових ресурсів. Якщо говорити про приватний сектор, то тут інформаційнокомунікативні технології дозволяють оптимізувати корпоративне
управління, скорочувати витрати на здійснення будь-яких операцій, підвищувати якість роботи з клієнтом.
Е-урядування створює умови для прозорості та відкритості пу-
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Отже, е-урядування вигідне не лише громадянам, але й самому
урядові, державі, зокрема для підвищення ефективності організації діяльності та функціонування державних органів. Наприклад,
у багатьох країнах засідання уряду відбуваються в режимі on-line.
Пропозиції, зауваження висловлюються в електронній формі, причому одразу можливо прослідкувати долю таких зауважень. У такому ж режимі відбувається голосування при прийнятті урядових
рішень. Проекти урядових рішень також погоджуються та схвалюються в електронному вигляді. Це безперечно впливає на ефективність роботи уряду, усуваючи зайву бюрократизацію.
Підсумовуючи вищевикладене, а також вибравши деякі позитивні приклади з світового досвіду запровадження технологій
е-урядування, з впевненістю можемо констатувати їх практичні переваги:
1) для громадян – мати доступ до публічної інформації та отримувати адміністративні послуги через мережу; брати участь у творенні і реалізації державної політики;
2) для бізнесу – через мережу мати спрощений доступ до органів влади, співпрацювати з ними, що сприятиме економічному розвитку;
3) для органів влади – підвищити оперативність, ефективність
своєї діяльності, якість надання адміністративних послуг; залучити
всіх громадян до процесу прийняття державних рішень.
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Е-УРЯДУВАННЯ В МІСЦЕВОМУ
САМОВРЯДУВАННІ

Опрацьовано
матеріал
видання
«Електронне урядування в Україні ефективна влада для мешканців». Київ: ПРООН/МПВСР, 2011.

Основною проблемою більшості органів місцевого самоврядування залишається відомча роз’єднаність і відсутність
відповідних нормативних актів, що перешкоджає вільному
обміну інформацією між ними.
Одна й та сама інформація в різних системах дублюється
і спотворюється, стає недоступною для керування місцевим
господарством. Крім того, для переходу на більш сучасні операційні системи необхідна заміна частини парку комп’ютерів.
Джерелом постійної актуальної інформації про діяльність міських рад, їх виконавчих комітетів і міських
голів виступають відповідні офіційні сайти, на яких
подаються основні міські новини, анонсуються події, викладаються найбільш важливі документи і організовано їх обговорення. Однак не всі органи місцевого самоврядування
доступні населенню й організаціям у мережі Інтернет. Практично відсутні сайти більшості відділів і управлінь виконкомів
міських рад, комунальних підприємств та органів самоорганізації населення. Жителі не мають повної можливості довідатися про тарифи, порядок сплати за комунальні послуги і стан своїх особових рахунків, відсутня інформація про
об’єкти приватизації, забудови і реконструкції.
Основу інформаційного забезпечення взаємодії органів
місцевого самоврядування та територіальної громади мають
скласти такі електронні сторінки підрозділів органів самоврядування в місті:
1) веб-сторінки міської ради, міського голови, виконавчого
комітету міської ради, адміністрацій районів міста, департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради;
2) веб-сторінки органів самоорганізації населення (асоціацій ОСН), експертно-громадських рад виконавчих комітетів
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міських рад.
Необхідно запровадити елементи інтерактивності, що відбуватиметься через можливість ставити запитання й отримувати відповіді електронною поштою, отримувати зразки
та форми бланків, заяв, а також через постійне оновлення
новин про діяльність органів влади. Веб-сторінки виконавчих
органів міської ради мають ставати інструментами для двостороннього спілкування, що дозволяє особам повідомляти
нову інформацію про себе.
Основною проблемою залишається створення фінансових умов для реалізації завдань відповідних програм,
що насамперед повинно зумовлювати питання щодо інвестиційної політики в сфері електронного врядування. Наприклад, передбачати використання коштів міського бюджету,
що йдуть окремим рядком для фінансування таких програм,
коштів комерційних структур, що залучаються на вигідних
для них умовах (пільгові умови доступу до інформації, пільгові економічні умови), коштів вітчизняних і міжнародних донорських організацій;
Виходячи з того, що ресурси міського бюджету обмежені, насамперед необхідно автоматизувати управління
тими галузями міського господарства (підприємництво, земельні ресурси, комунальне майно і нерухомість,
транспорт, енергетика), де впровадження комп’ютерних
технологій контролю й управління дасть економічний
ефект і суттєвий приріст дохідної частини міського
бюджету.
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ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Доступ до публічної інформації
Опрацьовано
матеріал
видання
«Електронна демократія та електронне
урядування». - Львів, 2013.

Що таке доступ до публічної інформації?
Право на доступ до публічної інформації відрізняється від
права на інформацію, адже його суть полягає не в свободі слова
і не в праві зберігати та поширювати інформацію, а в можливості
отримати інформацію, яка становить суспільний інтерес. Питання
забезпечення права на доступ до інформації, як на міжнародному,
так і на національному рівні постало в країнах усталеної демократії
лише в кінці ХХ століття. Саме тоді дискурс змістився з «свободи
інформації» в сторону необхідності забов’язання держави
гарантувати та забезпечити доступ до інформації, розпорядником
якої вона є.
На міжнародному рівні питання про доступ до інформації
вперше було винесено на обговорення Ради Європи у 1976 році
на колоквіумі «Свобода інформації - обов’язок державних органів
забезпечувати доступ до інформації». Усім державам-членам
рекомендувалося ввести систему свободи інформації, яка мала
забезпечити громадянам:
1) доступ до державних файлів;
2) право шукати та отримувати інформацію від державних
установ та відомств;
3) право на ознайомлення і виправлення особистих файлів;
4) права на недоторканність приватного життя;
5) право швидкого розгляду в судах цих питань.
Крім того, процеси по розширенню доступу громадян до
інформації відбувалися в 1960-1980-х роках і на національному
рівні, в державах з вже усталеним демократичним режимом, де
суспільство усвідомило, що окрім свободи слова та свободи преси
йому необхідно мати ще й доступ до інформації про діяльність
органів державної влади. Таким чином, розпочинається хвиля
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прийняття законів, що сприяли відкритості влади та забезпечували
реалізацію права на доступ до інформації. На той час такі закони
існували лише у Фінляндії та Швеції, але в 1966 році закон «Про
свободу інформації» був ухвалений парламентом США, 1970 році
право на доступ було забезпечено в Норвегії та Даній, у 1978 році
- у Франції та Нідерландах, 1982 та 1983 роках - в Австралії та
Канаді відповідно, а в 1987 році - в Австрії.
На сьогоднішній день, понад 90 країн світу вже прийняли та
впроваджують в дію право на доступ до публічної інформації на рівні
закріплення його в своїх Конституціях або створивши спеціальні
закони, що забезпечують можливість ефективно користуватися
цим правом на практиці. Наразі, закони про доступ до публічної
інформації прийняті майже в усіх державах Європейського Союзу
окрім Кіпру, Мальти та Люксембургу, де на практиці вже надано
доступ до урядової інформації для громадськості в пасивний
та в активний спосіб, а також окрім Іспанії, де відповідний закон
знаходиться в стані розробки і його ухвалення планується
найближчим часом.
Невід’ємною складовою демократичного політичного режиму є
те, що обрана влада звітує перед виборцями за свої дії. Однак,
держава не може бути демократичною та правовою, якщо громадяни
цієї держави не проявляють інтерес, і не слідкують за дотриманням
їхні права та свобод, якщо не чинять опір їхньому порушенню. Отже
громадянам потрібен механізм для здійснення такого контролю,
що на даному етапі суспільного розвитку оформився в закони,
що надають право і забезпечують доступ громадян до публічної
інформації.
Хто має право на доступ до інформації?
Право на доступ до публічної інформації є:
1) у фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без
громадянства);
2) об’єднань громадян без статусу юридичної особи (легалізовані
шляхом письмового повідомлення відповідно Міністерству
юстиції України, місцевим органам державної виконавчої влади,
виконавчим комітетам сільських, селищних, міських Рад народних
депутатів)
3) у юридичних осіб.
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Хто зобов’язаний надавати публічну інформацію?
Закон “Про доступ до публічної інформації” визначає
“розпорядниками інформації”, котрі мають надавати відповідну
інформацію, 5 категорій осіб:
1) Суб’єкти владних повноважень. Будь-яка публічна інформація,
що не віднесена законом до інформації з обмеженим доступом;
2) Юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих
бюджетів, бюджету АРК. Інформація щодо використання бюджетних
коштів;
3) Особи, якщо вони виконують делеговані повноваження
суб’єктів владних повноважень згідно з законом чи договором.
Інформація, пов’язана з виконанням їхніх обов’язків;
4) Суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище
на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або
є природними монополіями. Інформація щодо умов постачання
товарів, послуг та цін на них;
5) Суб’єкти господарювання, які володіють:
а) інформацією про стан довкілля,
б) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту,
в) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні
явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і
загрожують здоров’ю та безпеці громадян,
г) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес.
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До якої інформації може обмежуватись доступ
Право на доступ до публічної інформації обмежується виключно
на підставі закону і:
1) в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності
або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи
злочинам,
2) для охорони здоров’я населення,
3) для захисту репутації або прав інших людей,
4) для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або
5) для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
Стаття 6 Закону «Про доступ до публічної інформації»
передбачає обмеження доступу до інформації, якщо вона має
режим:
1) конфідеційної інформації;
2) таємної інформації;
3) службової інформації.

Шляхи отримання публічної інформації
Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі
(поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір
запитувача.
В письмові формі варто звертатися якщо Вам потрібна офіційна
інформація цього органу, оскільки відповіді тоді надаються на
офіційному бланку органу і за підписом її керівника. Тим більше
варто звертатися в письмовій формі, якщо Вам відмовили на запит,
поданий в іншим способом.
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

мовану на забезпечення (юридичне оформлення) умов для реалізації прав фізичної або юридичної особи, яка здійснюється за заявою цієї особи;
б) як результат публічно-владної діяльності адміністративного органу, спрямованої на забезпечення (юридичне оформлення)
умов для реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи, яка здійснювалась за заявою особи.

НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЕРЖАВОЮ
Опрацьовано
матеріал
видання
«Центри надання адміністративних
послуг: створення та організація
діяльності». Практичний посібник. / За
заг. ред. Тимощука В.П. - Київ, 2013.

Основою доктрини адміністративних послуг є концепція служіння держави (влади) людині (суспільству), тому категорія “послуг” у
своїй основі має те ж саме навантаження, що й у приватному секторі, – це діяльність щодо задоволення певних потреб особи, яка
здійснюється за зверненням цієї особи.
Починаючи з кінця 80-х років минулого століття багато розвинутих країн світу, зокрема, Велика Британія, США, Канада, Нідерланди, Швеція, Фінляндія та інші запровадили систему оцінювання
роботи органів влади, що ґрунтується на очікуваннях та уподобаннях споживачів. Це фактично і було початком упровадження доктрини “служіння” (“надання послуг”). Серед критеріїв оцінки якості
публічних (у т.ч. адміністративних) послуг, наприклад у Канаді, називалися: своєчасність, професійність, компетентність службовців,
доброзичливість, комфорт, справедливість, результат.
У Великій Британії велике значення у підвищенні якості публічних послуг відіграла Хартія Громадянина. Зокрема Урядом було
визначено, що підвищувати якість послуг необхідно шляхом встановлення стандартів роботи публічних служб щодо надання послуг.
На основі Хартії Громадянина було встановлено десятки національних (загальнодержавних) та більше 100 тисяч місцевих хартій.
Тобто органи затверджують власні хартії, де визначають стандарти
послуг, які ними надаються, та цілі, які прагнуть досягти.
Оцінку дотримання вимог хартій здійснюють, насамперед, споживачі.
Термінологія
Адміністративну послугу можна розглядати в двох аспектах:
а) як публічно-владну діяльність адміністративного органу спря-
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Актуальне офіційне визначення «адміністративної послуги» подається в Законі «Про адміністративні послуги» від 17 травня
2012 року. Зокрема, згідно з цим Законом, адміністративна послуга – це «результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної
особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або
обов’язків такої особи відповідно до закону».
Ідентифікувати діяльність органів влади (чи інших суб’єктів) як
надання адміністративних послуг можна завдяки ознакам, які мають адміністративні послуги:
1) адміністративна послуга надається за заявою фізичної або
юридичної особи. Тому так звана “втручальна” діяльність адміністративного органу (інспекційні перевірки тощо) не є адміністративною послугою;
2) надання адміністративних послуг пов’язане із забезпеченням умов для реалізації суб’єктивних прав конкретної особи (тобто
таких, що можуть бути захищені у судовому порядку). Найбільш
типовими зразками адміністративних послуг є різноманітна діяльність щодо проведення реєстрації (суб’єктів господарювання, транспортних засобів, майнових прав тощо), видачі дозволів (ліцензій)
та ін.;
3) право на отримання особою конкретної адміністративної послуги має визначатися законом. В ідеалі закон повинен визначати
і відповідне повноваження (право-обов’язок) адміністративного органу, і порядок надання послуги. Також можливим є варіант, коли
закон визначає загальні підстави для існування адміністративної
послуги, а її “запровадження” залишається на розсуд компетентного органу (наприклад, законодавство про охорону архітектурної
спадщини може передбачати повноваження органів місцевого са-
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моврядування на обмеження руху в окремих частинах населеного
пункту. Відповідно введення спеціального дозволу на в’їзд на певну територію населеного пункту буде муніципальною адміністративною послугою);
4) адміністративні послуги надаються виключно адміністративними органами через реалізацію ними владних повноважень;
Поняття “адміністративного органу” тут вживається не в
статутному або організаційному значенні (такими, наприклад,
є органи виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самоврядування), а у функціональному. Тобто органом може вважатися будь-який суб’єкт (у тому числі установа, організація,
підприємство незалежно від форми власності тощо), який на
виконання закону чи у порядку делегування здійснює функції державного управління або місцевого самоврядування.
Наприклад, адміністративними органами у функціональному
значенні є бюро технічної інвентаризації (які мають сьогодні статус державно-комунальних підприємств) при вчиненні
певних реєстраційних дій тощо. Прикметно, що отримати конкретну адміністративну послугу можна, як правило, тільки в
одному адміністративному органі. В цьому сенсі адміністративний орган володіє “монополією” на надання такої адміністративної послуги;
5) результатом адміністративної послуги в процедурному значенні є адміністративний акт – рішення або дія адміністративного
органу, яким задовольняється звернення особи. Такий адміністративний акт має конкретного адресата – споживача адміністративної послуги, тобто особу, яка звернулася за даною послугою.
У ширшому значенні до адміністративних послуг можна віднести звернення і щодо виконання обов’язків фізичної або юридичної
особи. Наприклад, відповідно до закону фізичні та юридичні особи зобов’язані періодично подавати звіти до податкових та інших
“контролюючих” органів. Організація прийому таких звітів має здійснюватися на тих самих засадах, що і надання інших адміністративних послуг.
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Різниця між поняттям “адміністративні послуги” та деякими
іншими суміжними категоріями
Послуги, що надаються державою та місцевим самоврядуванням, складають сферу публічних послуг. Принципова відмінність
між публічними послугами та послугами приватного сектору полягає у тому, що приватний сектор намагається максимально розширити асортимент послуг, а номенклатура публічних послуг має
ґрунтуватися на принципі “держава робить тільки те, що не може
або не повинен робити приватний сектор”.
За ознаками суб’єкта, що надає публічні послуги, необхідно розрізняти державні та муніципальні (комунальні) послуги.
Державні послуги – це послуги, що надаються органами державної влади (як правило, виконавчої) та державними підприємствами, установами, організаціями.
Муніципальні послуги – послуги, що надаються органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами, установами.
За суб’єктом, який несе відповідальність за надання публічної
послуги та джерелом її фінансування (видом бюджету), до державних послуг можна віднести також послуги, які надаються органами
місцевого самоврядування та недержавними установами, організаціями, підприємствами в порядку виконання делегованих державою повноважень тощо, а до муніципальних послуг – послуги, які
надаються за рахунок місцевих бюджетів.
Адміністративні послуги – це публічні послуги, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими особами, і надання яких пов’язане
з реалізацією владних повноважень (тобто прийняттям рішень /
вчиненням дій тощо).
Неадміністративними є послуги, які не пов’язані з прийняттям владних рішень (наприклад: освітні та медичні послуги тощо).
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Основні проблеми отримання адміністративних послуг з
точки зору споживачів
Практика надання адміністративних послуг в Україні виявляє чимало проблем на шляху отримання таких послуг споживачами. Це
підтверджується не лише особистим досвідом більшості громадян,
але й даними спеціальних досліджень. Зокрема обслуговуванням
в органах влади та наданими послугами є незадоволеною більшість населення (54% опитаних – переважно або повністю незадоволені).
Деякі з названих нижче проблем важко усунути без зміни законодавства. Проте багато з тих проблем можуть вирішуватися за рахунок ресурсів кожного конкретного органу (в тому числі місцевого
самоврядування) та ініціативи керівників таких органів.
На першому місці споживачі ставлять проблему складних процедур надання адміністративних послуг, які передбачають відвідання замовником адміністративної послуги значної
кількості інстанцій, подання великої кількості документів, отримання різноманітних проміжних рішень (погоджень, висновків) тощо. У
цій проблемі вбачають великий корупційний ризик 69% опитаних
підприємців. Варто зазначити, що навіть у межах своєї компетенції
адміністративні органи можуть використовувати різні інструменти
спрощення. Щонайменше слід відмовитися від практики вимагання адміністративними органами непередбачених законодавством
документів, а також самостійно виконувати функції зі збирання погоджень і висновків.
Пов’язаною проблемою є і територіальна розпорошеність
адміністративних органів. Адже навіть для отримання однієї
адміністративної послуги особа часто мусить особисто відвідати
кілька органів, які, як правило, знаходяться в різних будівлях та
частинах міста.
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терміну. 66% опитаних підприємців віднесли великі терміни надання адміністративних послуг до чинника дуже високого ступеня корупційного ризику. Пов’язаною проблемою є також недотримання навіть офіційно встановлених термінів.
Також споживачі адміністративних послуг в Україні нарікають на
проблему незручного й обмеженого режиму роботи адміністративних органів. Як правило, режим роботи адміністративних органів збігається з загальним робочим графіком більшості
населення. Також домінує практика прийому споживачів адміністративних послуг два-три рази на тиждень протягом кількох робочих годин. Прийняття замовлень, видача документів, консультування споживачів адміністративних послуг тощо здійснюється
лише у ці прийомні години. 54,3% опитаних підприємців віднесли
обмежений час прийому до чинника високого корупційного ризику.
20,2% населення також є незадоволеними малими або незручним
часом (годинами) прийому. Невдоволеність споживачів адміністративних послуг обумовлюється також і тим, що адміністративні органи мають у своїй роботі різноманітні перерви (обідню, технологічні
тощо). При цьому часто ці перерви працівники починають раніше,
а закінчують пізніше визначеного офіційно часу.
Вищевказана проблема, як наслідок, тягне за собою й іншу проблему – наявність великих черг в адміністративних органах.
58% громадян, які зверталися за наданням адміністративних послуг, залишилися незадоволеними саме великими чергами. Через
відсутність у більшості адміністративних органів системи регулювання черги споживачі фактично змушені “самоорганізовуватися”
у чергах.

На друге місце споживачі ставлять занадто тривалі терміни
надання багатьох адміністративних послуг. На жаль, рідко
адміністративні органи намагаються вирішувати справу оперативно, і рішення, як правило, приймається в останні дні встановленого

Час очікування споживача на спілкування з працівником адміністративного органу супроводжується й іншими проблемами, зокрема, відсутністю належних умов для очікування (йдеться про місця
для сидіння, місця для заповнення документів, освітлення, туалети
тощо). Особливо неприйнятною є ситуація з облаштуванням приміщень адміністративних органів під потреби осіб з обмеженими
фізичними можливостями, зокрема, немає спеціальних підйомників, пандусів тощо.
Типовою є “коридорно-кабінетна” система прийому громадян,
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коли відвідувачі блукають приміщеннями органу влади в пошуках
необхідного кабінету (часто бракує навіть елементарних вказівних
знаків), або ж купчаться біля одного кабінету чи навіть робочого
місця одного з працівників.
Також на сьогоднішній день в окремих адміністративних органах
ще збереглася пропускна система, як окрема перешкода потрапити до приміщення адміністративного органу, в якому надаються адміністративні послуги.

Значною проблемою, на думку споживачів адміністративних
послуг, є також відсутність належної інформації щодо того,
до якого адміністративного органу потрібно звернутися
за наданням тієї чи іншої адміністративної послуги, адреси його
місцезнаходження, контактних телефонів, режиму роботи тощо.
Це повною мірою стосується і питання консультування. Частими
на сьогоднішній день є ситуації, коли за службовими телефонами
необхідного адміністративного органу або не можна додзвонитися
взагалі (постійний сигнал “зайнято” або ніхто не відповідає), або ж
повідомляється, що “консультації телефоном не надаються”.

Практика надання адміністративних послуг в Україні свідчить
про гостроту проблеми відсутності альтернативних способів
звернення до адміністративних органів за адміністративними послугами. У більшості випадків споживач мусить особисто
і неодноразово відвідувати адміністративний орган. На жаль, наше
законодавство рідко дозволяє відправлення запиту на послугу навіть “традиційною” поштою.
Адміністративні послуги:
спрощений доступ через пошту
Проект «Адміністративні послуги: спрощений доступ
через пошту» реалізується в рамках програми «Відкрита
влада» за ініціативи Президента України.
Метою проекту «Адміністративні послуги: спрощений
доступ через пошту» є створення для клієнтів оптимальних умов доступу до адміністративних послуг з максимальною прозорістю та легкістю отримання результату.
Процедура оформлення послуги
Крок 1:
У відділенні Укрпошти отримати консультацію фахівця щодо переліку адміністративних послуг та оформлення пакета документів для їх отримання.
Крок 2:
Заповнити заявку та оформити необхідний пакет документів на отримання адміністративної послуги.
Крок 3:
Відправити (або передати через листоношу) заявку та
пакет документів і очікувати замовлений документ.
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Актуальною для України є проблема так званого “територіального монополізму”. Зокрема більшість послуг для фізичних
осіб надаються лише за місцем офіційної реєстрації місця проживання. В умовах України, де ця система реєстрації (а по суті – “прописки”) фактично є дозвільною і досить багато громадян проживають поза місцем реєстрації, такий “монополізм” веде до суттєвих
втрат часу та інших ресурсів громадянами. Цікаво зауважити, що
відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” від
17 травня 2012 року “фізична особа, у тому числі фізична особа
– підприємець, має право на отримання адміністративної послуги
незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом”. Щоправда, таке формулювання означає, що потрібно буде внести зміни до багатьох законів, аби зняти відповідні обмеження.
До вагомих проблем належить і питання оплати адміністративних послуг. З одного боку, у споживачів бракує інформації
про розміри та порядок оплати послуг. Часто їх також змушують
сплачувати незрозумілі “благодійні” та інші “добровільні” платежі.
З іншого боку, незручним є сам порядок оплати, коли для цього
потрібно додатково відвідувати банківські установи поза приміщенням органу влади.
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Центр надання адміністративних послуг
(ЦНАП)

послуг громадянам є достатньо серйозною проблемою всіх органів
влади в Україні. Причиною цього є те, що більшість з них не сприймають громадян як замовників послуг, а працюють згідно адміністративно-бюрократичної системи, яка не орієнтована на громадянина і його потреби та очікування.

Опрацьовано матеріал сайту Центру
досліджень місцевого самоврядування.
- http://www.cdms.org.ua/

В Україні деякі органи влади розпочали вирішення проблеми покращення якості послуг ще 3-5 років тому, формуючи імідж влади,
приязної до громадян. Для цього вони змінили принципи своєї діяльності, згідно яких почали працювати для громади. Створення
зручних і доступних умов для отримання громадянами послуг є одним з основних завдань, які мають вирішувати органи державної
влади та місцевого самоврядування. Адже саме за якістю послуг
кожен громадянин оцінює турботу влади про нього і ефективність
самої влади.
На сьогодні це особливо актуально для України, бо система надання послуг є непрозорою, нераціональною і такою, що не враховує інтереси громадян.
На даний час відсутність необхідних умов для надання якісних

Ця проблема має комплексний характер і основними її
складовими є:
1) брак поваги до відвідувачів в органах влади та відсутність законодавчого регулювання надання послуг, бо громадяни ще не всюди сприймаються такими, заради яких повинен працювати будь-який орган влади і держава в цілому;
2) територіальна та предметна розпорошеність різних
владних органів та підрозділів, а це створює додаткові труднощі у пошуках потрібного органу влади і добирання до нього;
3) складні процедури надання адміністративних послуг і
«подрібненість» послуг, а сам термін «послуга» з’явився в
лексиконі багатьох посадовців зовсім нещодавно;
4) довга тривалість термінів надання послуг, адже часто
законодавчо не виправдано великі терміни та «особливості» адміністративного провадження послуг (терміни засідання комісій, виконкому, сесій, тощо);
5) незручний та невпорядкований прийом громадян,
обмежений графік «прийомних годин» у різних органах,
оскільки зараз в багатьох органах влади режим роботи більше орієнтований на посадових осіб, але не завжди вигідний
громадянам;
6) брак інформації, що стосується надання адміністративних послуг, а вірніше, для багатьох органів влади, відсутність переліку послуг та інформації про них; (в органах влади посадовці (державні службовці і посадові особи ОМС,
які приймають громадян, часто не до кінця знають повний
перелік послуг, надання яких відноситься до їхньої компетенції, а відповідно, у відомствах, відділах, департаментах
відсутній вичерпний перелік послуг та інформації про них).
7) недостатня облаштованість приміщень для прийому,
оскільки кабінетів, де приймають громадян багато, але не
всі вони пристосовані для цього.
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Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – місце
спілкування влади і громади міста, де можна одержати будьяку інформацію, консультацію чи послугу з відповідними побутовими умовами, компетентним і приязним персоналом.
В демократичних країнах Західної Європи і Північної Америки
над публічністю і прозорістю влади (зокрема, над процедурами
прийняття владних рішень і обслуговування громадян) «почали задумуватись» ще 15-20 років тому. Багато з цих країн пройшли свій
шлях до поліпшення якості послуг, які надають органи влади громадянам. Основним результатом цього стала доступність влади для
громадян і реалізація основного принципу: влада для громади, а не
громада для влади.
Орієнтація на громадянина для вирішення їх потреб і очікувань
стала пріоритетною в діяльності органів влади цих країн. Були
створені необхідні умови для спрощення взаємовідносини влади
і громади. Громадянам стало простіше отримати інформацію або
консультацію чи конкретну послугу в максимально зручній формі і в
коротші терміни. За цей час універсами послуг в цих країнах стали
такими ж звичними, як в останні роки у нас універсами товарів.
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Більш ніж достатньо проблем, які треба вирішувати вже сьогодні. Та поки що всі завдання щодо поліпшення якості послуг громадянам шляхом створення ЦНАП місцеві органи влади вирішують
самостійно без належної підтримки держави. Тому центри надання
адміністративних послуг на сьогодні є однією з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і громади. В
ЦНАП реалізовується принцип одержання будь-якої інформації,
консультації чи послуги в одному місці, з відповідними побутовими умовами, кваліфікованим і приязним до громадян персоналом.
ЦНАП повинні стати місцем спілкування влади і громади.
Завдяки ЦНАП, де за принципом «єдиного офісу» і «відкритого
простору», в межах одного приміщення різні органи влади та підрозділи органу місцевого самоврядування зможуть:
1) зручно, швидко і фахово обслуговувати мешканців;
2) надавати максимум послуг в одному місці;
3) надавати погодження та висновки без залучення особи (замовника послуг);
4) скоротити терміни надання послуг;
5) збільшити кількість прийомних годин;
6) створити комфортні умови очікування та заповнення документів,
7) покращити доступ до інформації та отримання консультації з
будь-яких питань.
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Настанова для успішних
електронних консультацій
Опрацьовано матеріал видання «Електронна демократія: сподівання та проблеми» / Джоан Кедді, Крістіан Вергез.
- К., 2009.

1. Починайте планувати заздалегідь
Починайте планувати електронні консультації заздалегідь.
Визначте, яку інформацію треба надати цільовій групі і в якому форматі. Вирішіть, як довго мають тривати електронні консультації, хто відповідатиме за їх проведення, і як отримана
інформація буде вписуватися в існуючі графіки вироблення і
прийняття рішень.

2. Демонструйте готовність
Забезпечте на найвищому рівні лідерство та видиму готовність до проведення електронних консультацій і з самого
початку чітко про це повідомте. Поясніть мету консультацій
(формування переліку нових питань державної політики, розроблення законопроектів, оцінювання впровадження політики), де будуть оприлюднені їх результати і яким чином вони
будуть використані.

3. Гарантуйте захист персональних даних
Учасникам електронних консультацій повинні бути надані
гарантії захисту персональних даних. Характер захисту персональних даних відрізняється залежно від обраної форми
збирання даних (анонімні відповіді, онлайн-реєстрація або
пароль доступу для обмежених груп).
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4. Адаптуйте підходи до конкретної цільової групи
Визначте коло учасників, думки яких вас цікавлять (громадськість загалом, експертне середовище, молодь) та адаптуйте електронні консультації до їх спроможності та очікувань
(мова, термінологія тощо). Забезпечте додаткові засоби підтримки, щоб допомогти учасникам із спеціальними потребами взяти участь в електронних консультаціях.

8. Аналізуйте результати
Упевніться, що ви маєте достатньо часу, ресурсів та експертних знань для здійснення ретельного аналізу інформації,
отриманої під час електронних консультацій. Використання
закритих або з множинним вибором запитань створює можливості для автоматичної обробки відповідей, тоді як обробка відкритих запитань потребує набагато набагато більше
часу та людських ресурсів. Це потрібно враховувати з самого
початку планування електронних консультацій.

5. Поєднуйте електронні консультації з традиційними
методами
Розгляньте можливість використання, поряд з електронними
консультаціями, традиційних методів (громадські слухання,
круглі столи, спеціально створені веб-сайти). Підхід, базований на множині каналів, вірогідно, буде успішнішим у плані
охоплення та залучення громадян, аніж той, що покладається на єдиний канал.

6. Тестуйте і адаптуйте інструменти
Перед тим як запустити процес електронних консультацій,
переконайтеся, що вибрані інструменти (програмне забезпечення, опитувальники) пройшли пілотне тестування. Адаптуйте інструменти на основі зворотного зв’язку з учасниками
та визначте перспективні інформаційно-комунікативні технології для майбутніх консультацій.
7. Пропагуйте електронні консультації
Докладайте зусиль та залучайте ресурси, щоб забезпечити обізнаність потенційних учасників про те, що відбуватимуться електронні консультації, і як у них можна взяти участь
(прес-конференції, реклама, посилання на веб-сайти, електронні розсилки). Визначте зовнішніх партнерів, які сприятимуть підвищенню обізнаності та участі, - неурядові організації, бізнес-асоціації тощо.
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9. Забезпечуйте зворотній зв’язок
Оприлюднюйте результати електронних консультацій у якомога стисліший строк та інформуйте учасників про наступні етапи процесу вироблення політики. Переконайтеся, що
учасники поінформовані про те, як результати консультацій
будуть враховуватися під час ухвалення рішень.

10. Оцінюйте процес консультацій та їх вплив
Оцінювання процесу має на меті визначити: основні проблеми, виявлені під час консультацій; чи охопили консультації
цільову групу; рівень задоволеності учасників. Оцінювання
впливу консультацій роблять для того, щоб визначити, чи
внесок їх учасників мав помітний вплив на зміст остаточного
рішення щодо політики. Результати оцінювання мають широко поширюватися, що, у свою чергу, може підштовхнути до
плідних публічних дебатів стосовно переваг і недоліків електронних консультацій.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Публічні бібліотеки США і сервіси
е-урядування
Опрацьовано матеріал видання «Влада
- бібліотека - громада: приєднуємося
до
електронного
урядування».
Практичний посібник. / Центральна
бібліотека ім. М.Л. Кропивницького
для дорослих м. Миколаєва; уклад. Гич
Г.М., Михайловська Т.О., Некипелова
О.М., Цуканова А.Є. - Миколаїв, 2013.

Публічні бібліотеки в якості технологічних хабів
(вузлів зв’язку)
16 592 публічні бібліотеки США обслуговують понад 97% американців у великих і малих громадах.
За останні десять років кількість візитів до бібліотек збільшилася, і в даний час досягає 1,4 млрд. на рік, а використання публічних
комп’ютерів досягла 330 мільйонів (використань) в рік.
Публічні бібліотеки надають найважливіші послуги на базі
комп’ютерних та Інтернет-технологій. Зокрема:
• більшість публічних бібліотек (71,4%) повідомляють про те, що
вони є єдиними провайдерами безкоштовного доступу до Інтернету в своїх громадах;
• публічні бібліотеки пропонують в середньому до 11 комп’ютерних
робочих місць кожна;
• майже всі публічні бібліотеки (98,7%) пропонують доступ до
Інтернету;
• багато публічних бібліотек (76,4%) пропонують бездротовий
доступ до Інтернету (Wi-Fi);
• публічні бібліотеки пропонують ряд навчальних занять та за
необхідності надають допомогу з широкого кола питань, зокрема: використання Інтернету (92,8%), загальних навичок роботи на
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комп’ютері (91,3%), пошуку інформації онлайн (76,9%), а також використання програмного забезпечення (70,5%).
Публічні бібліотеки як провайдери е-урядування
Публічні бібліотеки є частиною великої урядової структури,
яка надає набір найважливіших послуг електронного урядування
(е-урядування). Клієнти бібліотеки повідомляють про використання
публічних комп’ютерів для виконання різних завдань е-урядування,
наприклад, заповнення форм (заяв) щодо інвалідності та соціального захисту, заповнення онлайн-форм Medicare Part D (страхування оплати ліків за рецептом, що допомагає з оплатою медикаментів, прописаних лікарем для лікування), призначення зустрічей з
офіційними особами щодо імміграції, заповнення судових клопотань, проходження тестів для водіїв, оплата штрафів онлайн. 61%
бібліотек повідомляє про те, що забезпечення доступу до урядової
інформації є однією з найважливіших Інтернет-послуг, яку вони надають.
Громади покладаються на публічні бібліотеки, що забезпечують безкоштовний доступ до цих найважливішим послуг. Але клієнти не тільки розраховують на публічні бібліотеки у забезпеченні комп’ютерами та доступом до Інтернет, вони також довіряють
бібліотекарям у наданні їм допомоги у використанні веб-сайтів
е-урядування, пошуку необхідної інформації і ресурсів, заповненні
заяв та інших форм. Це буде корисно для тих, хто не має вдома
комп’ютера або доступу до Інтернету.
Нові виклики
Публічні бібліотеки по всій країні першими в світі почали надавати доступ до послуг е-урядування. Однак готовність надавати
послуги не означає, що бібліотеки в змозі зробити це так, як вони
цього бажають. Надання цих послуг неможливо без таких важливих питань, як конфіденційність і відповідальність з приводу
типу та характеру підтримки, яку бібліотеки можуть або повинні надавати користувачам щодо інформації про здоров›я, фінанси, працевлаштування та іншої важливої інформації.
Залежність від публічних бібліотек, в свою чергу, сприяє форму-
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ванню більших потреб цих бібліотек. До цих потреб можна віднести
наступні:

кову допомогу клієнту у заповненні форм – наприклад, створити
безкоштовний обліковий запис електронної пошти, підготувати відповідну документацію, та інше.

Фінансові потреби
Всі рівні уряду дуже часто почали використовувати інтернет –
зокрема, федеральний і державний уряд.
Подальше збільшення залежності від інтернету в наданні урядової інформації та послуг вимагає підтримки, яка віднімає багато часу, - але 90% бюджетів бібліотек формуються завдяки
місцевому державному фінансуванню та неподатковим доходам. Одночасно виникає занепокоєння з приводу того, що місцевим органам влади стає все важче підтримувати бібліотеки в своїх
громадах на попередньому рівні в порівнянні з поточними економічними умовами. Зростаюче фінансування бібліотек може бути
використано різними способами: для збільшення пропускної здатності інтернету у бібліотеках, для можливості найняти більшу кількість співробітників, для придбання більшої кількості комп’ютерів,
а також для посилення підготовки бібліотечних співробітників з
метою кращого обслуговування своєї громади при наданні послуг
е-урядування.
Потреби користувачів
Надання послуг е-урядування часто є багатоступеневим процесом. Не кожен клієнт приходить до бібліотеки зі знанням комп’ютера.
Перед тим, як почати шукати потрібну урядову інформацію, бібліотекар повинен спочатку навчити клієнта основним навичкам роботи на комп’ютері.
Бібліотеки роблять це різними способами. Багато з них пропонують комп’ютерні заняття для навчання основам використання
комп’ютера та Інтернет, а також роботі з певним програмним забезпеченням та Інтернет-ресурсами. Ті бібліотеки, у яких немає окремих комп’ютерних лабораторій та/або відповідного персоналу для
проведення занять, надають індивідуальну допомогу в міру необхідності або за попереднім записом.
Інші бібліотеки почали створювати контрольні списки популярних форм е-урядування. Ці контрольні списки дозволяють клієнтам
дізнатися, яка інформація необхідна для успішної взаємодії з електронним урядом, а бібліотекар буде в змозі надати будь-яку додат-
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Кадрові ресурси
З точки зору персоналу, існує два основних питання: достатній
рівень та кваліфікація персоналу. Співробітники бібліотеки кожен
день часто працюють з багатьма різними питаннями, так як вони
несуть відповідальність не тільки за забезпечення традиційної довідкової служби, а й за забезпечення всебічної підтримки тих, хто
вперше шукає роботу, користувачів комп’ютерів і тих, хто відвідує
урядові веб-сайти. В залежності від комп’ютерних знань клієнта,
бібліотекар може провести з ним цілу годину або більше на вимогу
клієнта. З урахуванням рівня персоналу в бібліотеках, це не завжди можливо.
Крім того, співробітники бібліотек самі отримають велику користь
з навчання – з таких тем, як урядові послуги, форми і веб-сторінки
(все, що часто змінюється). У 2008 і 2009 рр. декілька державних
бібліотек співпрацювали з іншими державними органами для економічно ефективного навчання бібліотекарів з метою надання допомоги новим безробітним мешканцям.
Для співробітників було б корисно, якби вони отримували повідомлення про те, що буде вводитися нова послуга, мінятися послуга та / або програма, або вводитимуться додаткові значні зміни.
Використання урядових сайтів
В запропонованих послугах, дизайні та правилах використання
послуг і ресурсів е-Government не існує якоїсь конкретної послідовності. Кожна гілка уряду і різні відомства в кожній галузі надають
послуги електронного уряду та ресурси по-різному. Це створює ряд
проблем для клієнтів, яким необхідно отримати доступ до численних послуг, а також і для бібліотекарів в наданні допомоги клієнтам
для задоволення їх потреб щодо е-урядування.
Існує необхідність в поліпшенні використання урядових сайтів, а
їх дизайнери повинні займатися не тільки обмеженнями для користувачів, а також обмеженнями щодо доступу в громадських місцях,
таких як публічна бібліотека.
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Якщо клієнт заповнює урядову форму, яка не може бути збережена, то він втратить свою роботу, коли час роботи на відведеному йому комп’ютері закінчиться.
Настільки ж проблематичним є той момент, коли час роботи з
деякими урядовими формами спливає, якщо людина буде занадто
довго додає інформацію на сторінку. Для того, хто мало знайомий
з комп’ютерами, або має мовні або інші проблеми, нерозумно припускати, що вони зможуть заповнити сторінку у відведений час.
Публічні бібліотеки та послуги електронного
урядування
Публічні бібліотеки є важливою сполучною ланкою між урядом
і людьми. Бібліотеки використовуються як точки доступу до інформації щодо податків, сервісів і ресурсів з приводу громадянства й
імміграції, соціальних послуг, медицини, надзвичайних ситуацій і
реагування на стихійні лиха тощо. Оскільки урядова інформація,
послуги та ресурси швидкими темпами переходять у цифровий
формат, публічні бібліотеки стають сполучною ланкою між електронним урядом та громадою.
Публічні бібліотеки задовольняють найважливіші потреби населення в е-урядуванні:
1) виступаючи як важливі сполучні ланки між урядовими установами та клієнтами, які потребують допомоги;
2) проводячи навчання основам комп’ютерної та інтернет-грамотності й надаючи доступ до послуг е-урядування;
3) працюючи вечорами й вихідними днями, коли більшість державних установ вже закрито;
4) надаючи допомогу в отриманні доступу та використанні вебсайтів е-урядування;
5) надаючи допомогу в оформленні заявок по безробіттю, заявок на реабілітацію після катастроф та отриманні інших соціальних послуг.
Публічні бібліотеки надають необхідні послуги й задовольняють
потреби населення, так як все більше урядових послуг та ресурсів
доступні тільки онлайн, а також із тієї причини, що все більше урядових організацій скорочують персонал і час обслуговування.
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Південна Корея:
електронна демократія та
електронні вибори
Опрацьовано матеріал видання «Кращі
практики впровадження електронного
урядування:
зарубіжний
досвід».
Методичні матеріали до навчальної
дисципліни «Теоретико-методологічні,
організаційні та інституційні основи
електронного урядування» / авт. кол.:
К.Синицький, Я.Олійник, М.Міхальова
та ін. за заг. ред. С.А. Чукут, О.В.
Загвойської. - К., 2010.

Участь громадян у суспільному житті через Інтернет привело до
виникнення кількох, по суті, відносно нових понять, таких як «цифрова демократія» «електронна демократія», «віртуальна демократія», «теледемократія « і «кібер-демократія». Ці поняття за
своєю природою є тотожними. Тому узагальнення доцільно використовувати поняття «цифрова демократія» для того щоб описати
використання державних веб-сайтів для забезпечення участі громадян у суспільно-політичних справах. Головною особливістю інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є цифрова передача
даних для забезпечення демократії без обмежень у часі та просторі з використанням комп’ютерних технологій.
Он-лайн участь громадян у суспільно-політичному житті може
збагатити демократичні процеси, що відбуваються всередині держави, і сформувати суспільну довіру до державних установ на
основі врахування різних думок громадян. Ця технологія забезпечить більш якісний результат, ніж традиційні засоби офф-лайн
участі громадян у державних процесах.
За допомогою інтерактивних дискусій громадськість, обговорюючи питання між собою із залученням представників державної
влади, стає краще проінформованою, що сприяє відкритості та
прозорості процесів державотворення.
Таким чином, он-лайн обговорення є новим широкоохопним
видом упровадження демократії, оскільки прийняття рішень на
основі громадської думки, відображеної на урядовому веб-сайті, є

38

Електронне урядування у територіальних громадах

Електронне урядування у територіальних громадах

певним кроком на шляху до створення електронних референдумів.

інформаційних технологій в південнокорейській політиці, адже вибори - основна форма здійснення демократії.
Вперше південнокорейські політики звернулися до Інтернету як
до політичного інструменту під час регіональних виборів 1995 р. В
період передвиборної кампанії близько 1 млн. виборців відвідали
сайти кандидатів, на яких були поміщені фотографії, резюме і політичні програми. Популярність Інтернету серед політиків зростала
пропорційно до зростання числа користувачів, а отже і потенційних
виборців.

Сьогодні Південна Корея на 15 років випереджає США за широкосмуговим Інтернетом. Це «найбільш інтернетифікована нація» у
світі - 95% корейських сімей підключені до швидкісної мережі.
Швидкому зв’язку сприяє щільність населення на цьому крихітному клаптику землі – 50 млн. осіб на території розміром у три
середньостатистичні області України. Південна Корея живе у
футуристичному світі нав’язливого чат-спілкування і соціальних
мережах.
Політичний плюс цього «цифрового популізму» в тому, що він
спровокував хвилю блогінгу та громадської журналістики.
Політики тепер набагато уважніші. Республіка Корея з року в рік
виборює звання «Кращої електоронно керованої нації», оскільки
громадська думка прискіпливо досліджується урядом через електронну пошту, онлайн-опитування і кібер-форуми.
Уряд Південної Кореї при формуванні моделі «електронної демократії» основний акцент зробив на задоволенні інформаційних
потреб населення та впровадженні інформаційно-комунікаційних
технологій у систему культури та освіти.
Успішний розвиток електронної демократії дав змогу громадянам Південної Кореї перейнятися думкою про власну значущість
та можливість реально впливати на справи держави і суспільства.
Особливо важливим і корисним у корейському досвіді є осмислена
і далекоглядна політика держави стосовно розвитку електронних
комунікацій.
Використання можливостей Інтернету для проведення передвиборної кампанії і самих виборів - інший аспект застосування
Однією з переваг Інтернету у сфері розвитку демократії є безпосередній контакт між громадянами і представниками влади. У
Південній Кореї від державних чиновників і державних органів
вимагають мати в кібер-просторі Інтернет-сторінки, на яких викладається необхідна громадянам інформація. Там же можна
отримати довідку або задати запитання, внаслідок чого відпадає
необхідність стояти під дверима чиновника. Більш того, такий
Інтернет-сайт передбачає «книгу скарг і пропозицій», і листи та
побажання незадоволених громадян не відкладаються у «довгий
ящик», а виставляються на загальний огляд.
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Відмінною рисою 16-х виборів у Національну асамблею в квітні 2000 р. став підвищений інтерес до Інтернету: він розглядався
кандидатами як обов’язковий засіб у боротьбі за голоси виборців.
За даними Асоціації неурядових організацій, в дні виборів передвиборні сайти відвідали 15 млн. осіб. У цілому по країні 52,8% від
загального числа кандидатів мали особисті сайти для зв’язку з виборцями. Крім того, південнокорейські політики, наприклад, пильно
стежили за форумом корейських громадських організацій на сайті http://www.koreango.org. Громадянська асоціація з проведення
вільних і відкритих виборів організувала форуми та конференції в
рамках кампанії «Політична реформа силами цивільного кібер-суспільства». В період передвиборної кампанії на сайті Центральної
виборчої комісії (http://www.nec.go.kr) було зафіксовано 1,12 млн.
відвідувань.
З 2002 р. традиційна форма голосування, коли громадянин
отримував віддрукований на папері виборчий бюлетень,
який він мав заповнити ручкою у виборчій кабінці, поступово змінилась на нову. Перше в історії південнокорейських виборів
електронне голосування пройшло успішні випробування 9 березня
2002 в місті Кенсон на острові Чечжудо.
За новою формою голосування громадяни після реєстрації на
виборчій дільниці отримують пластикову картку для електронного
голосування і проходять в одну з виборчих кабінок, у яких встановлені комп’ютери із сенсорним дисплеєм - для голосування достатньо в потрібному місці доторкнутися до екрана пальцем. Підрахунок голосів при цьому займає не більше 7 хв. Використовувана для
голосування і підрахунку голосів програма розроблена компанією
Daewoo Information Systems (http://www.disc.co.kr) на замовлення
Центральної виборчої комісії. За словами представника компанії
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Пак Кен Чхоль, система електронного голосування, коли виборці
зможуть проголосувати, не виходячи з офісу з допомогою
комп’ютера або зв’язаного з Інтернетом стільникового телефону, - наступний проект, який перебуває на стадії розробки.
Нові форми голосування мають ряд переваг. По-перше, зручна
форма голосування привертає більшу кількість виборців, що безпосередньо впливає на підвищення ступеня «демократичної участі».
По-друге, використання інформаційних систем для голосування і
підрахунку голосів зводить нанівець можливість підтасувань.
Вибори навряд чи можна вважати по-справжньому демократичними за відсутності у громадян інтересу, бажання взяти участь у
голосуванні і висловити свою точку зору. Застосування Інтернету
сприятливо позначається на «політичній участі». Через Інтернет
корейська влада намагається підвищити інтерес до виборів і виховати громадянську свідомість у молоді.
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Австралія:
Електронне урядування
на загальнодержавному та
місцевому рівнях

Опрацьовано матеріал видання «Кращі
практики впровадження електронного
урядування:
зарубіжний
досвід».
Методичні матеріали до навчальної
дисципліни «Теоретико-методологічні,
організаційні та інституційні основи
електронного урядування» / авт. кол.:
К.Синицький, Я.Олійник, М.Міхальова
та ін. за заг. ред. С.А. Чукут, О.В.
Загвойської. - К., 2010.

Послуги електронного урядування в Австралії надаються на
трьох рівнях: федеральному (загальнодержавному), рівні штату та місцевому. Але більшість послуг пронизують усі ці рівні, від
найнижчого до найвищого, дозволяючи громадянину отримати необхідну послугу незалежно від того, з якого рівня він зробив запит.
Всі послуги незалежно від рівня поділяються на інформаційні
(громадянин знаходить на сайтах органів державної влади необхідну інформацію та завершує користування сайтами), інтерактивні (громадянин знаходить необхідну інформацію та робить запити
до органів державної влади) і транзакційні (громадянин знаходить
необхідну інформацію та замовляє платну чи безоплатну державну
електронну послугу).
Залежно від рівнів, на яких надається послуга, громадяни
надають перевагу різним типам запитів. Використовуючи федеральний рівень послуг громадяни найчастіше користуються такими послугами: електронне оподаткування, електронний пошук
адреси, замовлення паспорта он-лайн, електронна медицина,
пошук роботи.
Держава зі свого боку намагається розвивати всі галузі електронного урядування. Варто зазначити, що найбільш значущими та
використовуваними на загальнодержавному рівні є проекти різних
органів державної влади Австралії.
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Державний департамент промисловості, туризму та сировини
створив портал «The Business Entry Point» для допомоги ведення
бізнесу. На будь-якому з рівнів (федеральному, штату або місцевому) юридичні особи мають доступ до необхідної інформації та
послуг.
Державний департамент допомоги населенню (Department of
Human Services) створив великий і найбільш використовуваний населенням портал «The Customer Services Online (Centrelink)» для
надання широкого спектру електронних послуг у різних галузях
економіки фізичним та юридичним особам. Від фактично є загальнодержавним порталом, але найчастіше транзакції здійснюються
на рівні штату.
Державний департамент фінансів та управління створив портал, який стосується виключно тендерів і державних закупівель
«The Australian Government Tender System (AusTender)» – на ньому
присутня інформація стосовно всіх державних тендерів та закупівель, є можливість електронного подання замовлення щодо участі
в тендерах.
Федеральний суд Австралії створив електронну систему «The
Electronic Filing System (eFiling)». Цей проект на даний час є складовим елементом галузі електронного урядування Австралії е-justice
тощо.

такі, як:
«Безперервність бізнесу» (Business Continuity) – проект, який
створено для формування критеріїв та стратегії безперервного надання послуг органами державної влади навіть у разі відмови роботи всієї інформаційно-комунікативної системи Австралії;
«Відкрите програмне забезпечення» (Open Source Software) –
використання програмного забезпечення з відкритим кодом, або
безкоштовного програмного забезпечення. Велика кількість органів державної влади Австралії вже користується таким програмним
забезпеченням;
«Захист державної інформації» (Fedlink) – інноваційна та високошвидкісна віртуальна приватна мережа (VPN), що дозволяє
органам державної влади швидко передавати інформацію через
захищене середовище, використовуючи Інтернет та державні секретні канали. FedLink використовує існуючі державні канали Інтернет та на їх основі створює більш захищені канали державної
мережі Інтранет;
«Внутрішня державна комунікаційна мережа» (Intra Government
Communications Network (ICON)) – спеціалізована державна мережа в місті Канберра;
«Інтернет протокол версії 6» (Internet Protocol version 6 (IPv6))
– був розроблений для збільшення розміру місця під IP адреси.
Цей протокол має певні переваги – підвищена безпека, автоматизація та спрощення багатьох технічних процесів;
«Державне управління доменами» (Australian Government
Domain Administration) – державне адміністрування державних доменів – відділ державного інформаційного управління та місцеві
органи державної влади формують політику щодо управління доменами gov.au;
«Пошук сайтів» (Agency Website Search Service) – швидкий та
зручний пошук сайтів органів державної влади;
«Банки даних» (Data Centres) – урядова підтримка створення
державних банків даних та інші.

На рівні штату громадяни частіш за все користуються такими
он-лайн послугами: отримання водійських прав, пошук роботи,
австралійський бізнес-портал, електронна медицина, електронне оподаткування, он-лайн послуги державних перевезень,
електронні вибори (формування в електронному вигляді списків
виборців), замовлення документів он-лайн (пенсійні посвідчення,
свідоцтво про народження тощо).
На місцевому рівні частіш за все громадяни користуються запитами на: он-лайн послуги відпочинку, послуги з соціального забезпечення, електронне законодавство, електронні комунальні
сервіси (електронне замовлення вивезення сміття, ремонту доріг, отримання дозвільних документів), он-лайн платежів податків
та зборів.
Окремо хотілося б зазначити, що Державне агентство з інформаційного управління Австралії (AGIMO) створює певні засади (за
різними напрямами та структурою) функціонування державних інформаційно-комунікаційних технологій, найважливішими з яких є
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Індія: е-урядування на
місцевому рівні

Опрацьовано матеріал видання «Кращі
практики впровадження електронного
урядування:
зарубіжний
досвід».
Методичні матеріали до навчальної
дисципліни «Теоретико-методологічні,
організаційні та інституційні основи
електронного урядування» / авт. кол.:
К.Синицький, Я.Олійник, М.Міхальова
та ін. за заг. ред. С.А. Чукут, О.В.
Загвойської. - К., 2010.

Історія розвитку електронного урядування
Процес уведення «системи електронного урядування» в Індії
розпочався наприкінці 60-х – початку 70-х рр. ХХ століття. Головні зусилля були спрямовані на комп’ютеризацію обладнання для
оборонного комплексу, економічного відділу планування, перепису
населення, системи виборів, податкової системи та інших.
Належне фінансування уряду забезпечило повну розробку та
реалізацію програм. У 80-ті був створений «Національний Центр
Інформатики (NIC)», головною метою якого було забезпечення реалізації та підтримки великих проектів комп’ютеризації в Індії.
У 90-х з’явилась національна ІТ ініціатива уряду Індії з відповідними планами по штатах країни. В цей період можна було спостерігати хвилю електронного урядування в Індії через кіоск-центри на
базі використання е-послуги з надання допомоги сільському господарству. Розглядались питання управління земельними запасами, випуск державних документів, державних і недержавних зборів тощо. Слід зазначити, що результати цих зусиль виявились не
дуже перспективними. Багато провальних випадків пояснюються
відсутністю керівництва і постійної підтримки з боку відповідальних відомств.
Проекти реалізовувались як необхідність у «комп’ютеризації».
Реформи йшли від уряду без чіткого розуміння вирішуваної проблеми або належної розробки необхідних систем. Часто проекти
були задумані для вирішення деяких невідкладних проблем, реалізовувались без аналізу глибинних причин останніх, що призводило
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до накопичення своєрідної бібліотеки проблем та неможливості вирішення жодної з них.
Дискусії щодо необхідності розвитку електронного урядування
обмежуються вигодами для індійської промисловості та ринків,
проте в них мало уваги звертається на потреби бідних і маргінальних верств суспільства.
Приділяючи увагу галузям автоматизації та комп’ютеризації,
держава прагне використовувати інформаційні технології максимально широко. На мікрорівні це реалізується в окремих департаментах шляхом запровадження:
1) електронного документообігу;
2) надання послуг для великої кількості рутинних операцій,
таких як оплата комунальних рахунків; податкові стягнення для
вирішення завдань у боротьбі з бідністю шляхом заохочення підприємницьких моделей та надання інформації про ринок.
Електронна освіта (E-learning)
E-освіті, або Електронній освіті в Індії приділяють дійсно велику увагу. Зумовлюється це тим, що більше половини населення
Індії - молодші 25 років і є постійними інтернет-користувачами.
Значне піднесення економіки в недавньому минулому також допомогло у розвитку е-освіти в Індії.
Така освіта особливо подобається молодим професіоналам,
оскільки допомагає їм просуватися кар’єрними сходинками. Вони
вважають освіту он-лайн в Індії дуже зручною, адже специфіка
такого навчального процесу не вимагає, щоб вони регулярно відвідували класи.
Електронні послуги
Зі зростанням поінформованості громадян попит на більш якісні
послуги з боку державних відомств стає очевидним. E-урядування,
яке змінює традиційні підходи в галузі державного управління, призвело до революції в якості послуг, що надаються громадянам.
Ця система зробила прозорим процес управління:
1) економія часу за рахунок надання послуг з використанням одного вікна;
2) спрощення процедур;
3) зменшення корупції, покращення «пропускної» здатності та
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поведінки персоналу.
Уряд Індії серйозно розпочав використання ІТ, запропонувавши низку ініціатив. Було затверджено «Національний план дій
E-урядування» для реалізації протягом 2003-2007 рр. План був
спробою закласти фундамент і дати поштовх для довгострокового
економічного зростання у сфері електронного управління в країні.
Ініціатива е-урядування на місцевому рівні
Уряди штатів почали вживати заходів із впровадження інформаційних технологій у процеси управління. Використовуючи різні
програми для поліпшення обслуговування своїх громадян вони поступово переходять від ручної праці до онлайн-доставки за допомогою зручно розташованих сервісних центрів у громадських місцях.
Проект «Gyandoot» в штаті Мадхья-Прадеш
«Gyandoot» був запроваджений з 1 січня 2000 р. Розпочався
збір інформації від мешканців штату про їхні проблеми. Основними проблемами були: труднощі в отриманні доступу до інформації про земельні документи, а також відсутність механізму
розгляду скарг. В окремих населених пунктах створювали інформаційні кіоски, оснащені комп’ютерами з підключенням до
Інтернет. Ці інформаційні кіоски перебувають у розпорядженні
освічених молодих людей, що мають атестат зрілості з робочим
знанням комп’ютерів.)
Послуги, що надаються в цих кіосках, включають:
1) надання інформації про поточні темпи зростання цін на
сільськогосподарські культури на місцевому та інших аукціонах
країни;
2) можливість оформлення всіх документів, що містять інформацію про земельні володіння;
3) можливість відправити по електронній пошті всі дані про
місце проживання, сертифікати тощо;
4) скарги на погану якість насіння, добрив, питної води тощо,
функціонування або не функціонування шкіл, або панчаятів (органи місцевого самоврядування, сільських комітетів і т.д.
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Проект «Бхумі» в штаті Карнатака
«Бхумі» - проект «сприяння комп’ютеризації» фермерів у штаті Карнатака. В даний час комп’ютерний кіоск запису землі, який
у народі називають «Бхумі центр», функціонує у всіх 177 talukas
(адміністративні одиниці 3-го рівня, частини великого округу).
Проект «Sampark» в штаті Чандігарх
У рамках цього проекту електронні сервісні центри, відомі як
«Sampark Центри», були встановлені в різних місцях. Вони надають послуги від імені державних відомств. Це зокрема сплата податків, оплата за користування водою, каналізацією, електрикою,
оплата марки Поштовий Чаллан, пенсійного доручення, свідоцтв
про народження та смерть, оренди, реєстрації майнового стану
службовців, паспортів, а також окремих телефонних рахунків, що
дозволяє скоротити витрати і заощаджувати час.
Таким чином, із запровадженням електронного урядування уряд
Індії зробив вагомий крок до того, щоб відійти від минулого - тісняви, довгих черг, процедурних ускладнень, прямого і непрямого
вимагання хабарів чиновниками та неефективності в їх роботі.
Впровадження інформаційних технологій у процес управління значно підвищило якість послуг, що надаються громадянам. До позитивних зрушень у цьому напрямі можна зарахувати:
1) більшу прозорість у процесі управління;
2) стали більш обґрунтованими рішення, що приймаються;
3) були спрощені процедури документування;
4) стала можливою перевірка корупційних дій;
5) поліпшилися умови для бізнесу і діловодства.
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