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СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНТАКТНОГО ЦЕНТРУ 
ПОКРАЩУЄ ВЗАЄМОДІЮ ГРОМАДА - ВЛАДА
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Вирішення конкретних проблем, надання відповідей

Громадяни

ЗВЕРНЕННЯ РОЗЯСНЕННЯ 
КОНСУЛЬТАЦІЇ

Ефективніше та 
оперативніше розглядати 
звернення громадян у 
тому числі електронні 

Звернення громадян за 
пинципом «єдиного вікна» 

Зменшити бюджетні 
витрати (за рахунок 
масштабування) на 
підтримку структурних 
підрозділів в інших 
відомствах 

Комплексно бачити 
проблемні питання та 
оперативно реагувати на 
них



ЕЛЕКТРОННА УКРАЇНА ЦЕ:
- Інтегрований розподілений Портал 
взаємодії Громади, Бізнесу і Влади для 

формування і реалізації політики в ІКТ сфері 
за допомогою інноваційних технологій  

участі громади.  
- Систематичне Рейтингування Місцевих 

органів та ЦОВВ, біржа запитів на 
створення нових е-систем 

- покращення позицій України в рейтингу е-
країн ООН.



НА БАЗІ  ВПРОВАДЖЕНИХ КОМПОНЕНТІВ  
Е-УКРАЇНИ ПОЄДНУЮТЬСЯ ДВА НАПРЯМКА РУХІВ 

На платформі Е-Україна 
здійснюється відображення 

стратегічних напрямків реалізації 
політики - НПА (З гори до низу) 

Та  тактичні впровадження 
(ініціативи ЦОВВ, місцеві) - державні 

старт -Аппи (з низу до гори)



КОМПОНЕНТИ E-UA

➤ eID: Mobile ID, Bank ID, pass... 
➤ E-services 
➤ Standards interoperability  
➤ Open data 
➤ E-democracy  
➤ Infrastructure  
➤ G- Cloud 
➤ Security 
➤ Е-Рада 
➤ E-health 
➤ E-education  
➤ E-tourism  
➤ E-social 

➤ E-transport 
➤ Smart city 
➤ Інші сфери діяльності суспільства

ЦЕНТРАЛЬНИЙ - 
СТРАТЕГІЧНИЙ 
РІВЕНЬ СИСТЕМ

ГАЛУЗЕВИЙ  
РІВЕНЬ СИСТЕМ

МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ 
СИСТЕМ



ГРОМАДЯНСЬКІ ВИГОДИ Е-УКРАЇНИ
➤ Зменшення корупції 

➤ Полегшення отримання державних послуг 

➤ Прозорість прийняття рішень 

➤ Е-демократія: е-вибори, е-петиції ... Реальне 
управління державою 

➤ Ефективне управління державою, економія фінансів 

➤ Конкурентоспроможність та інтеграція в світову 
спільноту

ДЕРЖАВНІ ВИГОДИ Е-УКРАЇНИ
➤ Створення інтегрованої мережевої системи управління 
розвитком е-урядування. Покращення взаємодії між 
різними сферами влади е-сфери 

➤ Ефективне використання бюджетних коштів на 
створення е-ресурси 

➤ Покращення місця України у міжданародного е-
рейтингу ООН 

➤ Створення можливості швидкого доступу до всіх 
існуючих е-сервісів країни та процесів їх створення  

➤ Прозорість і повна відкритість процесу створення е-
урядування як на рівні держави так і на рівні громади 

➤ Систематичне рейтингування ЦОВВ та Органів 
місцевої влади 

➤ Повна інтеграція з існуючими громадськими 
ініціативами 1991, е-progress, готово, igov.org.ua...



МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СФЕРИ ЕЛЕКТРОННИХ КРАЇН: 
США, АНГЛІЯ, ЕСТОНІЯ, ШВЕЦІЯ...



«Електронна Україна - двигун 
національних реформ! "Від перехідної 
країни - до світового експортеру нових 
технологій і реформ на базі побудови і 
реалізації економіки знання"

  Єгор Стефанович  
067 6528188


