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Підтримка від на-
ших партнерів з проєкту 
EGOV4Ukraine та програми 
«U-LEAD з Європою» в цілому 
була не тільки ресурсною, а й 
ідеологічною. Це також допо-
мога якісними професійними 
спеціалістами, які жили цією 
справою. Вони справді ста-
ли командою нашого мініс-
терства і командою цифрової 
трансформації в Україні. Цей 
проєкт і наша співпраця на-
дихають також і на створен-
ня продуктів, які ми можемо 
пропонувати світові та діли-
тися своїм досвідом»

 МИХАЙЛО ФЕДОРОВ 

віцепрем’єр-міністр, міністр 
цифрової трансформації України

Ми сподіваємося,  
що інформаційна система 
«Вулик» допомагатиме опти-
мізувати роботу ЦНАПів, а та-
кож на її подальший розви-
ток відповідно до урядової 
стратегії з цифровізації на-
дання послуг. ЦНАПи забез-
печують надання мешканцям 
та бізнесу послуг та консуль-
тацій у комфортних умовах, 
і Програма ЄС «U-LEAD  
з Європою» створює 1300  
точок доступу до послуг 
у громадах» 

СУСАННА ДЕЛЛАНС

директор програми  
«U-LEAD з Європою» від Sida

Проєкт EGOV4UKRAINE 
виконав поставлені перед 
ним завдання. Такі наші про-
дукти як система обміну да-
ними «Трембіта» та інформа-
ційна система «Вулик» уже 
допомагають українським 
партнерам рухатися шля-
хом цифрової трансформа-
ції на благо українських гро-
мадян та задля розвитку 
держави. За ці понад чоти-
ри роки ми були причетни-
ми до справді революційних 
і очевидних для суспільства 
змін, які позитивно вплива-
ють на життя українців»

 МАРІ ПЕДАК 

керівниця проєкту  
EGOV4UKRAINE
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Проєкт EGOV4UКRAINE розпочався у листопаді 2016 року і триває до кінця 
серпня 2021 року. Його завданням є допомога  українському уряду в розвит-
ку електронного врядування шляхом розробки, запуску та підтримки необхід-
них для цього IT-рішень. Бюджет проєкту склав близько 9,4 млн. євро.

ЗАГАЛЬНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ

Cтворення та впрова-
дження системи без-
печного обміну даними 
«Трембіта». Вона забезпе-
чує взаємодію електро-
нних реєстрів та інфор-
маційних систем органів 
влади, що є основою для 
надання електронних по-
слуг громадянам та біз-
несу і сприяє ефективні-
шій роботі інституцій дер-
жави та органів місцево-
го самоврядування 

Створення сучасної ін-
формаційної системи «Ву-
лик» для центрів надання 
адміністративних послуг. 
Вона автоматизує роботу 
ЦНАПів, допомагаючи їх-
нім працівникам надава-
ти послуги громадянам 
швидше та якісніше. Че-
рез «Вулик» ЦНАПи мо-
жуть користуватися сис-
темою «Трембіта» та вза-
ємодіяти із мобільним 
застосунком Дія 

Допомога центральним 
органам виконавчої вла-
ди у розробці та впро-
вадженні електронних 
сервісів та налагоджен-
ні взаємодій між їхніми 
електронними реєстрами 
та інформаційними сис-
темами на базі системи 
безпечного обміну дани-
ми «Трембіта»

Збільшення обізнаності 
представників органів 
влади та суспільства про 
можливості та переваги 
електронного врядуван-
ня,  розвиток його шля-
хом використання сучас-
них IT-рішень

ПРОЄКТ ПРАЦЮВАВ І  ДОСЯГ РЕЗУЛЬТАТІВ  
У ТАКИХ ГОЛОВНИХ НАПРЯМКАХ:
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2017 2018 2019

«ТРЕМБІТА»

•	 Роботи зі створення системи
•	 Отримала назву «Трембіта»

«ТРЕМБІТА»

•	 Створення системи
•	 Встановлено на сервери 

Держінформресурсу
•	 Передано Держагентству з питань 

електронного врядування

«ТРЕМБІТА»

•	 Перший обмін між електронними 
реєстрами державних установ

•	 Отримано атестат відповідності 
вимогам захисту інформації

«ВУЛИК»

•	 Роботи зі створення системи

«ВУЛИК»

•	 Пілотний проєкт у 10 ЦНАПах

«ВУЛИК»

•	 Передано на баланс Міністерства 
цифрової трансформації

•	 Початок масового підключення 
ЦНАПів

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ

•	 2-й і 3-й Форуми IT-директорів 
органів влади ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ

•	 4-й Форум IT-директорів органів 
влади

•	 Візит в Естонію представників 
органів місцевого 
самоврядування

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ

•	 5-й Форум  IT-директорів органів 
влади

•	 Естонію відвідала урядова 
делегація на чолі з Михайлом 
Федоровим

ПРОЄКТ EGOV4UKRAINE [ 2016-2021 ]
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2020 2021

«ТРЕМБІТА»

•	 Введено в промислову експлуатацію
•	 Досягнено понад мільйона обмінів даними щомісяця
•	 Проведено тренінг для IT-спеціалістів органів влади
•	 Розширено функціонал системи

«ТРЕМБІТА»

•	 Завершення роботи над компонентом (28 лютого)

«ВУЛИК»

•	 Отримано атестат відповідності вимогам захисту інформації
•	 Підключено 100-й  ЦНАП 
•	 Розширено функціонал системи
•	 Запущено платформу для онлайн навчання
•	 Проведено 18 онлайн семінарів для користувачів

«ВУЛИК»

•	 Проведено 10 онлайн семінарів для користувачів
•	 Проведено конференцію високого рівня, присвячену 

інформаційній системі «Вулик»
•	 Завершення роботи над компонентом (31 серпня)

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ

•	 Стартував конкурс для ЦНАПів, що працюють в 
інформаційній системі «Вулик»

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ

•	 Проведено конференцію високого рівня, присвячену 
системі «Трембіта»

ПРОЄКТ EGOV4UKRAINE [ 2016-2021 ]
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« ТРЕМБІТА» –  
ОСНОВА ЦИФРОВОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
ВІЗИТІВКА
 
Система безпечного обміну да-
ними «Трембіта» є одним із клю-
чових елементів цифрової тран-
сформації України.

«Трембіта» забезпечує обмін дани-
ми між органами влади та місце-
вого самоврядування через взає-
модію їхніх електронних реєстрів/
інформаційних систем. Таким чи-
ном громадяни та бізнес користу-
ються сучасними електронними 
послугами без потреби надання 
органам влади паперових дові-
док або іншої інформації. Електро-
нна взаємодія через «Трембіту» 
заощаджує також час державних 
службовців, запобігає можливим 
зловживанням, сприяє ефектив-
ності роботи державного апарату.

ПРИКЛАДИ

Основу системи «Трембіта» становить удосконалена естонська плат-
форма обміну даними X-ROAD, яка є фундаментом естонського цифро-
вого суспільства. Українську систему розроблено за участі компаній 
«Cybernetica» (Естонія) та SoftXpansion (Україна).

 trembita.gov.ua 

	H Для батьків новонароджених на базі «Трембіти» працює 
комплексна послуга єМалятко, що дозволяє отримати 
за однією онлайн заявою до 9 послуг, пов’язаних 
із народженням дитини

	H Для підлітків «Трембіта» забезпечує послугу ID-14, яка 
дозволяє в одному місці отримати перший паспорт 
та індивідуальний податковий номер

	H Упередженню можливих зловживань та збереженню часу 
держслужбовців допомагає безпаперова перевірка ліцензій 
аптек у рамках програми «Доступні ліки»

	H Антирейдерству сприяє доступ державних реєстраторів 
та нотаріусів до повних текстів судових рішень при розгляді 
заяв у Державному реєстрі речових прав

	H Верифікація індивідуального податкового номеру 
в мобільному застосунку Дія відбувається завдяки 
«Трембіті»

http://www.trembita.gov.ua
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ВПРОВАДЖЕННЯ
Налагождення обміну даними між 
органами влади через «Трембіту» 
досягається за кілька етапів:  

	° інституції підписують угоду про вико-
ристання системи із Міністерством 
цифрової трансформації України

	° інституції встановлюють компонен-
ти системи «Трембіта»

	° до «Трембіти» підключають їхні 
електронні реєстри або інформацій-
ні системи

	° відбувається налагодження взаємо-
дії між ними для забезпечення тої чи 
іншої послуги

	G інституції обмінюються через «Трем-
біту» даними, необхідними для на-
дання послуг або для інших цілей 
електронного врядування

Проєкт EGOV4UKRAINE працював над «Трембітою»  
до 28 лютого 2021 року. Станом на той час:

81
43

181
164
29

органів влади підписали угоди на 
підключення до системи «Трембіта»

державні електронні інформаційні 
ресурси підключено до системи

взаємодію налагоджено між електронними 
реєстрами та інформаційними системами 
органів влади

сервіси «Трембіти» (вебсервіси) доступні 
державним і приватним установам

електронних послуг для населення 
створено/удосконалено експертами 
проєкту на базі сервісів «Трембіти»
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ВЕБСЕРВІСИ І ВЗАЄМОДІЇ
Для обміну даними через «Трембіту» одні органи влади 
повинні відкрити свої електронні реєстри, а інші – могти 
взяти звідти інформацію. Налагодження такої взаємодії 
було значною частиною роботи проєкту EGOV4UKRAINE, 
IT-експерти якого співпрацювали у цьому з десятками 
органів центральної влади і місцевого самоврядування.

Вебсервіс – це програмний додаток, що забезпечує вза-
ємодію між кількома інформаційними системами че-
рез мережу. Вебсервіс надає іншим інституціям можли-
вість отримання інформації  з електронного реєстру, 
в який його інтегровано.

Вебклієнт – також програмний додаток, що забезпечує 
надсилання запитів  від однієї інституції до електро-
нних реєстрів іншої та отримання відповідей від них.

В один електронний реєстр чи одну інформаційну си-
стему може бути інтегровано кілька вебсервісів та веб-
клієнтів.

* Дані станом на 28 лютого 2021 року

ПРИКЛАД

До «Трембіти» підключено 5 державних елек-
тронних інформаційних ресурсів Міністерства 
юстиції України: 
 
Державний реєстр актів цивільного стану; 
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань; Автоматизована система вико-
навчих проваджень; Державний реєстр речо-
вих прав; Єдиний реєстр довіреностей.  
 
27 електронних інформаційних взаємодій 
встановлено між цими ресурсами та електро-
нними реєстрами/інформаційними система-
ми інших органів влади. Відповідно, у 5 елек-
тронних реєстрів Міністерства юстиції інте-
гровано 27 вебсервісів, які надають можли-
вість іншим отримувати дані з інформаційних 
ресурсів міністерства*.

ОСНОВА Ц ИФРОВОЇ ТРАНСФОРМ АЦ І Ї  УКРАЇНИ
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ЯК БІГАЮТЬ ДАНІ

Нотаріуси і державні реєстратори можуть отримувати через 
«Трембіту» копії судових рішень при вчиненні дій у Державно-
му реєстрі речових прав. 

ПРИКЛАД

	² Нотаріус через спеціальний ін-
терфейс  від ДП «Національні інфор-
маційні системи» формує запит на 
пошук інформації (копії судового рі-
шення) у Єдиному реєстрі судових 
рішень (постачальник даних). 

	² Сформований запит через ін-
тегровану в Реєстрі речових прав 
програму (вебклієнт) потрапляє у 
формі електронного повідомлення 
до шлюзу безпечного обміну отри-
мувача. 

	² Шлюз автоматично накладає 
електронну печатку на електронне 
повідомлення і надсилає його до 
шлюзу безпечного обміну Єдиного 
реєстру судових рішень у зашифро-
ваному вигляді.  Той  приймає елек-
тронне повідомлення, перевіряє 
його цілісність і право отримувача 
на доступ до інформації, що містить-
ся у реєстрі. Після перевірки переси-
лає повідомлення до іншої програ-
ми, інтегрованої в Єдиний реєстр су-
дових рішень (до вебсервісу). 

	² Вебсервіс на підставі вмісту 
електронного повідомлення здійс-
нює пошук даних у реєстрі та фор-
мує відповідь на запит -  також у 
формі електронного повідомлення. 
У цьому випадку – копію потрібного 
нотаріусу судового рішення. Процес 
проходження відповіді через «Трем-
біту» тотожний процесу проходжен-
ня запиту.

Уповноважена 
особа

Інформаційна 
система  

з вебклієнтом

Сервер 
застосувань  

з вебсервісом

База  
даних  

реєстру

Шлюз 
безпечного 

обміну

Інтернет

Шлюз 
безпечного 

обміну

О Т Р И М У В А Ч

П О С ТА Ч А Л Ь Н И К



ПРОЄКТ EGOV4UKRAINE [ 2016-2021 ] [ 12 ]

ІСТОРІЯ УСПІХУ
ЯК ЦЕ ВІ ДБУВАЄТЬСЯ
 

	° Заявник особисто або через адміністратора заповнює заявку на порталі Дія. 
Вона надходить до органів Міністерства юстиції. Там створюється актовий 
запис у Державному реєстрі актів цивільного стану. Далі дані цього запису 
паралельно прямують від Мін'юсту до Державної податкової служби (ДПС) 
і Державної міграційної служби (ДМС)

	° ДПС присвоює малюку індивідуальний податковий номер (ІПН) і вносить 
його до Держреєстру фізичних осіб-платників податків. ДМС присвоює уні-
кальний номер запису в реєстрі (УНЗР) і вносить цей номер до Єдиного 
державного демографічного реєстру. Від цих служб дані надходять назад 
до Мін'юсту – для оформлення Свідоцтва про народження дитини

	° Мін'юст завершує оформлення свідоцтва, вносячи в нього отримані ІПН 
і УНЗР. Після цього дані документу про народження йдуть від Мін'юсту в Ін-
формаційну систему Міністерства соціальної політики. Його органи ухвалю-
ють рішення щодо пов’язаних із народженням соціальних виплат і переси-
лають результат до Мін'юсту

	° Паралельно Міністерство юстиції відсилає дані свідоцтва про народження 
до Реєстру територіальних громад ДМС, далі вони надходять до Реєстру те-
риторіальної громади конкретного органу місцевого самоврядування для ре-
єстрації місця проживання дитини. Після завершення ДМС також шле резуль-
тати до Мін'юсту

	G Міністерство юстиції формує результат розгляду заявки і пересилає його 
на портал Дія, тобто заявнику

Можливості «Трембіти» добре де-
монструє комплексна послуга єМа-
лятко. Вона дозволяє отримати 
до 9 послуг, пов’язаних із народжен-
ням дитини. Послугу було запуще-
но в січні 2020 року. Станом на тра-
вень 2021 року нею скористалося 
понад 90 тисяч родин.

ОСНОВА Ц ИФРОВОЇ ТРАНСФОРМ АЦ І Ї  УКРАЇНИ
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СХЕМА РОБОТИ КОМПЛЕКСНОЇ ПОСЛУГИ єМАЛЯТКО*

«єМалятко та ID-14 є проривом у сфері надання послуг дер-
жавними органами. На сьогодні заявникам не потрібно 
звертатися до нас особисто для подачі документів і отри-
мання довідок, і це заощаджує час як людей, так і праців-
ників служби. І головне – послуга надається після автома-
тичної звірки даних реєстрів ДМС, Міністерства юстиції 
та ДПС. Щиро вдячні проєкту EGOV4UKRAINE за підтримку 

і можливість реалізації такої міжвідомчої взаємодії»

 НАТАЛІЯ КАЛЄНІЧЕНКО 

керівниця з цифрової трансформації, Державна податкова служба

*Схема і опис стосуються 
основних послуг в рамках 

комплексної послуги 
єМалятко

Заявник (через портал Дія, 
ЦНАП, заклад охорони здоров’я, 
співробітника ДРАЦС)

Портал Дія

Міністерство соціальної 
полі тики/ ІС МСП

Органи місце вого 
самовряду вання/РТГ

Міністерство 
юстиції / ДРАЦС

Державна податкова 
служба / ДРФО

Державна міграційна 
служба /ЄДДР, модуль  
РТГ через ЄІС МВС
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« ВУЛИК» –  
СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА 
СИСТЕМА ДЛЯ ЦНАП
ВІЗИТІВКА
 
Інформаційна система «Вулик» ав-
томатизує роботу Центрів надання 
адміністративних послуг. Вона доз-
воляє центрам обслуговувати гро-
мадян швидше та якісніше. Цього 
досягається завдяки базовим мож-
ливостям «Вулика».

 vulyk.gov.ua 

	S Робота з заявками, приймання, надсилання, отримання документів

	S Автоматичне формування і друк форми заявки, переліку необхідних 
документів, опису документів та інше

	S Автоматичне архівування виконаних заявок на надання  
адміністративних послуг

	S Формування внутрішньої статистичної та довідкової інформації  
щодо надання адміністративних послуг

	S Перевірка стану розгляду заявки на сайті

	S Ведення довідника заявників з метою повторного використання

	S Сканування документів безпосередньо в електронну картку  
справи і автоматична прив'язка до неї

	S Передавання заявок до сторонніх (не підключених до «Вулика») органів 
влади через СЕВ ОВВ та отримання через неї результатів розгляду заявок

	S Однією з найважливіших функцій «Вулика» є взаємодія з системою обміну 
даними «Трембіта». Завдяки цьому ЦНАП може надавати послуги, для яких 
потрібні інформація чи дані з підключених до «Трембіти» державних реєстрів

	S «Вулик» простий у користуванні, має зручний функціонал та доступний 
інтерфейс. Система адмініструється на центральному рівні, тому ЦНАПу 
не потрібен окремий IT-фахівець

	S Інформаційна система є безкоштовною для користувачів.  
Підключитися до неї може будь-який Центр надання адміністративних  
послуг державного сектору

http://vulyk.gov.ua
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Процес масового підключення 
ЦНАПів до інформаційної системи 
«Вулик» розпочався у серпні 2019 
року. До того EGOV4UKRAINE про-
тягом 2018–2019 років здійснив 
тестування системи у рамках пілот-
ного проєкту, участь у якому взяли 
десять центрів надання адміністра-
тивних послуг.

ВПРОВАДЖЕННЯ
НАПРЯМКИ РОБОТИ 
 

	H IT-експерти проєкту допомагають у налаштуванні «Вулика» 
ЦНАПам, що отримували підтримку Програми «U-LEAD 
з Європою», здійснюючи візити на місця або віддалено

	H Налагоджено постійне консультування ЦНАПів через створену 
для цього Фейсбук- сторінку «Вулик в ЦНАП. Обмін досвідом»

	H Створено онлайн платформу для навчання роботі 
з інформаційною системою, де розміщено відповідні 
відеоматеріали, інструкції та презентації

	H Проєкт провів 28 навчальних семінарів для адміністраторів 
ЦНАПів та інтеграторів «Вулика», учасники яких отримували 
знання та вміння з усіх аспектів роботи з системою. Сукупна 
кількість учасників таких семінарів становить близько трьох 
тисяч осіб*

 
СТАНОМ НА КІНЕЦЬ ТРАВНЯ 2021 РОКУ:
 

	L Близько 250 ЦНАПів було підключено  
до інформаційної системи «Вулик»

	L Близько 200 тисяч заявок було опрацьовано info.vulyk.gov.ua 

Навчальна онлайн 
платформа та відеозаписи 

навчальних семінарів

* Навчання триває до кінця червня 2021 року

http://info.vulyk.gov.ua
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РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ
Однією з особливостей інформацій-
ної системи «Вулик» є можливість 
нарощування її функціоналу. У цьо-
му система порівнювана зі смарт-
фоном, в який можна інсталювати 
різні додатки.

Збільшення функціоналу стало од-
ним із важливих напрямків робо-
ти проєкту EGOV4UKRAINE. Процес 
розпочато із низки експертних дис-
кусій у листопаді 2019 року.

ПРИКЛАД

У грудні 2020 року ЦНАПи з «Вуликом» отримали можливість взаємоді-
яти з мобільним застосунком Дія.

Якщо людина має його в своєму смартфоні, то для отримання адміні-
стративної послуги їй не потрібно приносити паперові копії докумен-
тів, що посвідчують особу – достатньо електронних копій у застосунку. 
Також є можливість шерингу (передачі) паспорта громадянина (ID карт-
ки), закордонного паспорта, довідки про присвоєний реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків.

ЯК ЦЕ ВІ ДБУВАЄТЬСЯ? 
 

	° Адміністратор ЦНАПу сканує штрихкод електронного документу  
в застосунку Дія

	° Система «Вулик» надсилає запит до системи Дія

	° На екрані смартфона заявника з’являється повідомлення про організацію, 
яка запитує документ для надання тої чи іншої послуги

	G Після підтвердження громадянином документ потрапляє у «Вулик» 
і запускається процес надання послуги

Інтеграція Дії з «Вуликом» значно прискорює процес оформлення заяви 
на отримання адмінпослуги, виключає помилки при заповненні, набли-
жує безпаперовий документообіг.

СУЧ АСН А ІНФОРМ АЦ ІЙН А СИСТЕМ А Д ЛЯ Ц Н АП
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ІНШІ ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ «ВУЛИКА»

	S Онлайн платежі.  Заявник може оплатити вартість адміні-
стративної послуги за допомогою онлайн платежу, посилан-
ня на який отримує через QR-код або електронну пошту

	S Замовлення Кваліфікованого електронного 
підпису (КЕП) у  ЦНАПі.  «Вулик» допоможе розгорнути 
на базі ЦНАП Віддалений пункт реєстрації з надання 
довірчих послуг Авторизованих центрів сертифікації ключів

	S Зчитування ID‑карток.  За допомогою зчитувача ID-кар-
ток адміністратор отримує дані паспорта громадянина Укра-
їни в електронному вигляді

	S Зведена звітність.  Спрощення підготовки статистичної 
звітності для органів місцевого самоврядування

	S Миттєва послуга.  Результат надається відразу після реє-
страції заяви без відправки до суб’єкта надання адміністра-
тивних послуг

	S Інтеграція з г ідом державних послуг.  Дозволить 
ЦНАПам використовувати уніфікований на державному рів-
ні перелік державних послуг. Це, своєю чергою, уніфікує по-
слуги різних ЦНАПів, а також забезпечить коректну переда-
чу інформації до системи онлайн моніторингу та оцінки яко-
сті послуг Міністерства цифрової трансформації



ПРОЄКТ EGOV4UKRAINE [ 2016-2021 ] [ 18 ]

ІСТОРІЯ УСПІХУ
	² Центр надання адміністративних послуг міста Чорт-

кова (Тернопільська область) першим скористався 
можливістю побудови взаємодії між інформаційною 
системою «Вулик» та системою обміну даними «Трембі-
та». Завдяки цьому ЦНАП може здійснювати перевірку 
достовірності реєстраційних даних заявника у держав-
них реєстрах Міністерства внутрішніх справ, Державної 
фіскальної служби та Державної міграційної служби.

Крім того, через систему «Трембіта» побудовано взаємо-
дію з чортківським Реєстром територіальної громади. 
Тож відправка даних для надання адміністративних по-
слуг, пов'язаних з реєстрацією місця проживання, здійс-
нюється автоматично. Так само автоматично надходять 
дані про результат надання таких послуг.

	² За досягнення місцевого ЦНАПу в роботі в інформа-
ційній системі «Вулик» Бобровицьку об'єднану територі-
альну громаду (Чернігівська область) визнано перемож-
цем конкурсу «Дієва громада» Міністерства цифрової 
трансформації України у номінації «Інновації у сфері пу-
блічних послуг».

Центр надання адміністративних послуг Бобровицької 
міської ради використовує функцію відправки докумен-
тів через СЕВ ОВВ у рамках надання адміністративних 
послуг Держгеокадастру.

«Реформа децентраліза-
ції не буде ефективною 
без розвитку електрон-
них послуг. Кожен керів-
ник громади має ставити 
собі це за мету. Важливо, 
щоб справді бігали дані, 
а не люди»

 ВОЛОДИМИР ШМАТЬКО 

міський голова Чорткова

СУЧ АСН А ІНФОРМ АЦ ІЙН А СИСТЕМ А Д ЛЯ Ц Н АП
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ПІДВИЩЕННЯ 
ОБІЗНАНОСТІ ЩОДО 
ПЕРЕВАГ ЕЛЕКТРОННОГО 
ВРЯДУВАННЯ
Проєкт EGOV4UKRAINE сприяв популяризації роз-
витку електронного врядування, роз’ясненню його 
користі для держави та суспільства. Протягом сво-
єї роботи проєкт проводив спрямовані на це захо-
ди. Деякі з них.

ОЗНАЙОМЧІ ВІЗИТИ 
ДО ЕСТОНІЇ

Проєкт EGOV4UKRAINE та Академія електронного 
управління організували 6 ознайомчих візитів для 
представників центральних органів влади, муні-
ципалітетів, працівників центрів надання адміні-
стративних послуг, журналістів. Метою було пока-
зати переваги цифрової трансформації та можли-
ві шляхи досягнення високих результатів на при-
кладі Естонії.

СЕРЕД НИХ:

	L 2018,  вересень.  Представники 10 українських органів 
місцевого самоврядування знайомилися з кращими прак-
тиками щодо надання послуг громадянам та розвитку елек-
тронного врядування в естонських муніципалітетах

	L 2019,  березень.  Естонію відвідала делегація у складі 
семи журналістів з друкованих та онлайн медіа та представ-
ників Державного агентства з питань електронного вряду-
вання України

	L 2019  червень.  Під час ознайомчого візиту урядова де-
легація на чолі з теперішнім віцепрем’єром, міністром циф-
рової трансформації Михайлом Федоровим (тоді – радни-
ком Президента України) обговорила концепцію «Держава 
у смартфоні» та залучення естонської експертної допомоги 
для її реалізації

	L 2020,  березень.  Представники Міністерства цифрової 
трансформації України та офісу Омбудсмана дізнавалися, 
як політика держави та законодавчі норми забезпечують 
захист даних при розвитку електронних послуг
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ФОРУМИ IT-ДИРЕКТОРІВ 
ОРГАНІВ ВЛАДИ
Найважливішим заходом проєкту для популяризації електронного вря-
дування були щорічні Форуми IT-директорів органів влади. Вони сприяли 
спілкуванню та співпраці лідерів сфери з усієї України, окреслювали по-
дальші шляхи розвитку.

У вересні 2019 року понад 200 учасників зібралися на 5-й Форум IT-ди-
ректорів органів влади під назвою «Довіра у цифровому суспільстві».

Ключовими спікерами були член Європарламенту, колишній віцепрези-
дент Єврокомісії з питань спільного цифрового ринку Андрус Ансіп, ві-
цепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Фе-
доров та інші керівники міністерства, посли низки країн ЄС-донорів Про-
грами «U-LEAD з Європою» та офіційні особи Представництва ЄС в Укра-
їні, представники Академії електронного управління (Естонія) та проєкту 
EGOV4UKRAINE.

Окремі панелі форуму було присвячено системі обміну даними «Трем-
біта» та інформаційній системі «Вулик». Учасники дискусій обговорили, 
як вони сприяють запровадженню принципів безпеки та посилюють 
розвиток електронного врядування та децентралізацію в Україні.

«Довіра є обов’язковою. 
Люди  ніколи не почнуть ко-
ристуватися електронними 
послугами, якщо відчува-
ють, що їхні дані не захище-
ні достатньо»

 АНДРУС АНСІП (ЕСТОНІЯ) 

член Європарламенту forumitdir.eu 

http://forumitdir.eu
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КОНКУРС ДЛЯ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

З 1 грудня 2020 року по 30 квіт-
ня 2021 року тривав організо-
ваний проєктом конкурс для 
ЦНАПів, що працюють в інфор-
маційній системі «Вулик». Його 
метою було привернення ува-
ги до можливостей системи 
та заохочення до її активнішо-
го використання.

Участь у конкурсі взяли понад 
50 центрів надання адміністра-
тивних послуг.

Переможців визначали у двох 
категоріях: «Кращий ЦНАП 
із «Вуликом» та «Кращий адмі-
ністратор ЦНАПу з «Вуликом».

Фінальний результат учасників 
формувався за чотирма крите-
ріями, базованими на статис-
тиці роботи центрів- учасників: 
кількості зареєстрованих заяв; 
виданих результатів; наданих 
консультацій; заяв, переданих 
ЦНАПом через СЕВ ОВВ.

Конкурс було проведено в два 
етапи. Переможці – 10 ЦНАПів 
та їхніх керівників та 10 адміні-
страторів центрів – отримали 
від проєкту EGOV4UKRAINE цін-
ні призи.

«Свого часу непросто було 
швидко відмовитися від 
звичних методів роботи. Те-
стуючи «Вулик», деякі адмі-
ністратори вели паралельно 
паперові журнали. Але пере-
конавшись у надійності сис-
теми, повністю переключили-
ся на сучасний метод роботи. 
Автоматизація справді ви-
вільняє час для стратегічних 
завдань та розвитку»

 ОЛЬГА ШИЛКО 

начальниця відділу ЦНАП 
Бобровицької міської ради

ЦНАПИ – ПЕРЕМОЖЦІ 
КОНКУРСУ

	C Павлівської сільської ради, 
Волинська область

	C Веселинівської селищної ради, 
Миколаївська область

	C Бобровицької міської ради, 
Чернігівська область

	C Кролевецької міської ради, 
Сумська область

	C Чортківської міської ради, 
Тернопільська область

	C Буринської міської ради, 
Сумська область 

	C Славутицької міської ради, 
Київська область 

	C Затурцівської сільської ради, 
Волинська область 

	C Боромлянської сільської ради, 
Сумська область 

	C Великобілозерської сільської 
ради, Запорізька область
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«Нам приємно бути частиною української 
цифрової трансформації з 2012 року. Про-
єкт EGOV4Ukraine створив міцну основу для 
подальшого просування в цьому. Нашу обі-
цянку – щоб бігали дані, а не люди – реалі-
зовано. Політична воля, технологічні рішен-
ня та компетентні, наділені новими знання-
ми державні службовці – все це гарантує ста-
більність цифрового розвитку України»

 ХАННЕС АСТОК 

виконавчий директор Академії  
електронного управління (Естонія)

осягнуті проєктом EGOV4UKRAINE результати 
будуть значною мірою використані при реалізації 
фінансованого Євросоюзом проєкту EU4DigitalUA, який 
також упроваджує естонська Академія електронного 
управління. Зокрема, новий проєкт націлено 
на подальше збільшення здатності інформаційних 
систем органів влади до взаємодій між ними 
та зростання числа електронних послуг.

  ega.ee  

Д

http://ega.ee
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