
Центр розвитку інновацій
Підсумок 2017 (червень-грудень), План-2018 

Команда: 
Сергій Лобойко, Анна Ємельянова, Катерина Іванченко 

+8 експертів та інтернів (долучалися по окремих задачах)
Дмитро Хуткий, Каріна Літвінова, Артем Стельмашов, Ольга 
Бернасовська, Євгенія Поремчук та Аріна Куц, Стас Магула, 
Анастасія Яригіна 



“1. 1-ша Коаліція з розвитку Е-Демократії (83 ГО, +Е-Агентство, +EGAP)
2. 1-ша схвалена Урядом Концепція та План розвитку е-демократії в Україні до 2020 - 
включає інноваційні акселератори розвитку е-Дем: відповідальні за еДем керівники 
ОМС, банк ІТ-рішень, стандарти для ІТ-рішень, поширення ГБ на місцевому та нац. 
рівнях, фонд розвитку еДем, долучення ЦОВВ (МінЮст, МОН, ДержСтат, …) 
3. Стратегія для ФСЄ щодо розвитку е-Дем - врахування досвіду ЦРІ у Києві та 
Урядової Концепції, а далі - результатів досліджень клієнтів ФСЄ
4. Прийняття рішень щодо еДем на основі досліджень - клієнтів е-сервісів е-Дем 
(ФСЄ/EGAP), ГБ, е-петицій, (далі - ІТ-рішень для ОМС) 
5. Єдина платформа з єдиним е-кабінетом громадянина - успішна адвокація серед ОМС, 
визначення зацікавлених у краудфандингу, початок формування консорціуму (24 ОМС 
в НРГ - нац. роб. група) 
6. Успішна адвокація серед експертів та ОМС-практиків громадської моделі ГБ (замість 
конкурсу) та електронізації ГБ на всіх етапах, 1-й регіональний ГБ – Полтавської області 
7. еДем промоція - спільна публічна комунікація, посилення брендів маркет-мейкерів

Розвиток еДем 2017
(ІMPACT завдяки ЦРІ+ФСЄ/EGAP)



Заходи та медійні результати
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~20
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публікацій в Інтернет та інших медіа

виступів на радіо, ТВ

заходів, в яких взяли участь експерти ЦРІ 
(без врахування заходів у КиївРаді та КМДА)

опубліковані статті, лекції в онлайн 
курсах

дослідження



“1) червень-серпень: Дослідження клієнтів е-сервісів ФСЄ (ЄСМП, ГБ, ВМ)
результати анкетування, презентації, рекомендації для е-сервісів ФСЄ,
до Єдиної платформи е-сервісів для ОМС, пропозиції для ОМС та 
розпочато формування НРГ (національної робочої групи) 
                                                      
2) серпень-жовтень: Дослідження ГБ в Україні (90+ ОМС)  
рекомендації для ФСЄ щодо е-сервісу ГБ, аналітична записка, 
презентації, рекомендації до Типового Положення про ГБ 2.0 для ОМС
                                                      
3) жовтень-грудень: Дослідження е-петицій в Україні 
рекомендації для ФСЄ щодо е-петицій, аналітична записка, презентації, 
рекомендації до Типового Положення про е-петиції 2.0 для ОМС

Дослідження ЦРІ
(за підтримки ФСЄ/EGAP)



“
Рекомендації щодо сервісів е-дем  

(ФСЄ/ЕГАП)

Аналіз та пропозиції до розвитку е-сервісів:
- ГБ 
- Е-петиції
- Єдина платформа е-сервісів



“
Заходи ФСЄ/EGAP
(лід-організатор ЦРІ)

1) 30.08.2017, Воркшоп-1: Яка Єдина платформа потрібна ОМС?  
     (50+ учасників з 29 ОМС) 

2) 09.10.2017, Воркшоп-1 «Громадський бюджет: перезавантаження»,
     (50+ учасників-експертів з ГБ досвідом з 24 ОМС-практиків ГБ) 
 



“
Заходи ФСЄ/EGAP

(за участі ЦРІ)

1) 16-17.11.2017, Форум, Київ: 2-й Національний Форум ГБ
 участь у панелі, промодерували секцію «Яка модель ГБ потрібна
Україні?» (50+ учасників секції, у т.ч. з 20 обласних центрів та Києва) 

2) 18.12.2017, Форум е-Демократії «Цифровий розвиток міст: 
сьогодення та майбутнє», Чернівці, АВМ (50+ учасників з 20+ ОМС) 
 



“1. Київ – «жива лабораторія» еДем: 
1.1) е-петиції - НПА, ІТ, оф-лайн практики
1.2) ГБ - НПА, ІТ, оф-лайн практики       
1.3) портал ОМС
1.4) нові ІТ-рішення - е-кабінет мешканця, активний киянин, ...
1.5) smart city 
1.6) оф-лайн практики успішних публічних консультацій, GR.
1.7) клуб еДем активістів - FB: Громадський бюджет Києва: СПІЛЬНО
2. Концепція Індексу місцевої е-демократії - порівняння ОМС, спільно з РПР
3. Концепція Національного банку ІТ-рішень - на радарі 100+ ІТ-рішень
4. Концепція пілоту Національного ГБ на базі ЦОВВ (МінМолодь) - народного 
рейтингування пропозицій від громадян/НГО щодо бюджету конкурсу від ЦОВВ 
5. Публічна комунікація еДем, зміна ставлення у найбільшої ГО-Коаліції - РПР

Розвиток еДем 2017
(ІMPACT ЦРІ без ФСЄ/EGAP)



Основні інструменти е-демократії для розвитку участі: 

➢ е-Звернення: 100+тис. користувачів
➢ е-Петиції: 2 р.; 400+тис.
➢ Громадський бюджет: до 1 р.; ~130 тис.

В РОЗРОБЦІ: 
ver. 2.0 існуючих; е-Консультації (Активний киянин), е-кабінет киянина

Кейс міста КИЇВ
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- 100 % відповідей підписує Міський голова
- щомісячна звітність Ради
- розробка планів з реалізації успішних
- «пільги» для авторів щодо участі в ГБ та агітації за свої проекти

Київ: петиції - вперше в Україні:



Київ: ГБ - вперше в Україні:
- Не конкурс, а розвиток участі на всіх етапах ГБ –
  розвиток довіри С2С та С2G, команд проектів
-Проекти, як соціальний ліфт для нових 
  команд/ГО та посилення існуючих
-Первинна експертиза проектів і G, і C
-Громадська бюджетна комісія 
  (ГБК = «громадський суд присяжних»)
-100% е-голосування (без фальсифікацій)
- Реалізація проектів під контролем громадськості 
  (де-юре - авторів/команд)
-Регулярна публічна звіність Влади
-ФБ-Група ГБ Києва: СПІЛЬНО (10+тис осіб за 4міс.)
-Долучення держбанків, інтеграція з Приват24



“1)    Рейтинг 10 міст України (Вінниця, Запоріжжя, 
Київ, Кривий Ріг, Львів, Маріуполь, Миколаїв, 
Полтава, Хмельницький, Черкаси)

2)    Формування методології оцінки рейтингу 
       е-демократичності на основі 4 груп 

показників:
▷ Стан демократичності нормативно-

правового супроводу е-участі 
громадськості у вирішенні питань 
місцевого значення

▷ Наявність ІТ-інструменту
▷ Рівень активності користувачів IT-

інструментами партисипативної 
демократії

▷ Результативність користування такими 
інструментами

Індекс Місцевої е-Демократії 



“
Загальні дані:

▷100+ 
ІТ-рішень 

▷100+ 
розробників

▷300+ 
експертів 

▷450+ 
населених 
пунктів

NBIT
(Національний банк ІТ-рішень)



“
Пріоритети на 2018 рік

Україна  - «Жива лабораторія» еДем 

1. Імплементація Урядової Концепції
НБІТ: Національний банк ІТ-рішень
Національний ГБ - пілот на базі ЦОВВ або/та рішення для Нац.Бюджет 2018
Фонд розвитку еДем - проектування на 2019
Індекс е-демократії - для ОМС-клієнтів РПР//АВМ//НРГ-НБІТ//ФСЄ//ЕГАП
Петиції 2.0 - ЗУ 2.0, НПА 2.0, ІТ 2.0, оф-лайн практики у містах НРГ
ГБ 2.0 - ЗУ 2.0, НПА 2.0, ІТ 2.0, оф-лайн практики у містах НРГ
Єдина платформа 1.0 - ІТ для міст-НРГ, стандарти для ІТ-рішень

2. е-Дем для ОМС - НРГ+АВМ (20% співфінансування ФСЄ)
Аналіз еДем динаміки, Місцеві еДем стратегії, еДем/Громадські хабів
Конкурс е-рішень для ОМС - консалтинг ОМС та ІТ-розробників, успіх-промо 

3. еДем з ГО - з РПР+регіони - петиції,звернен.,голосуван./опитуван.,ГБ,консульт. 
4. (??) еДем медіа - НПД, кращі практики, соціальний ліфт, Клуб еДем



“

КРІ: 1) Рейтинг е-участі 2) Аудиторія еДем
3) Індекс еДем 4) Мапа розвитку ОМС-партнерів

(1 - у порівнянні з 2016; 2-4 - 2017)

https://goo.gl/moGMLS

