EGOV4UKRAINE —
ПОКРАЩЕННЯ
ПРОЦЕСУ НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ

EGOV4UKRAINE — покращення процесу надання
адміністративних послуг
EGOV4UKRAINE — це проект, що реалізується в рамках
програми «U-LEAD з Європою», метою якого є покращення

Стислий огляд

процесу надання державних послуг на рівні громад і міст завдяки розробленню та впровадженню державної системи обміну

Тривалість:

даними «Трембіта» та інформаційної системи «Вулик», призначених для центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Листопад 2016 року — жовтень 2020 року

Бюджет: 5,8 млн. євро

Умови використання ІКТ, створені завдяки реалізації проекту,
роблять роботу органів влади більш прозорою та ефективною

Виконавець: Академія електронного урядування

на державному та муніципальному рівнях, а також забезпечу-

(e-Governance Academy)

ють необхідну підтримку процесу надання державних послуг в

Одержувач:

електронному форматі.

Державне агентство з питань електронного

урядування України
Проект EGOV4UKRAINE (Підтримка процесу децентралізації

Партнери: система «Трембіта» розроблена консорціумом,

підтримки децентралізації в Україні «U-LEAD з Європою», що

до складу якого входить естонська компанія Cybernetica AS та

стартувала у 2016 році та триватиме до 2020 року. Він фінансу-

українська компанія Soft Xpansion Ukraine LLC; програмне

ється ЄС та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччи-

забезпечення для системи «Вулик» створене українською

ною, Польщею та Швецією.

IT-компанією Soft Xpansion Ukraine LLC.
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електронного урядування в Україні) є частиною програми

Графік здійснення проектної діяльності
III Національний форум
ІТ-директорів органів влади

Розроблення системи захисту даних
для «Трембіта»

Передача системи «Трембіта»
Державному агентству з питань
електронного урядування України

Листопад 2017

Березень 2018 - Лютий 2019

Вересень 2018

Закупівля системи
обміну даними

Закупівля інформаційної
системи для ЦНАП

Березень 2017 Липень 2017

Грудень 2017 Березень 2018

Січень 2017 року
II Національний форум
ІТ-директорів органів

Жовтень 2017
Проведення конкурсу на
найкращу назву системи
обміну даними. Система
отримала назву «трембіта»

Проведення «мозкового штурму»,
метою якого є визначення найкращої
назви інформаційної системи,
призначеної для цнап. Інформаційна
система отримала назву «Вулик»

IV Національний форум
ІТ-директорів органів влади України

Листопад 2018

Квітень 2018

Квітень 2018 Жовтень 2018

Серпень 2018 Травень 2019

Листопад 2018 Жовтень 2020

Розроблення та
встановлення
інформаційної системи
для ЦНАП

Семінари для
ІТ-спеціалістів у галузі
роботи із системою
«Трембіта»

Впровадження системи «Вулик»
у 400 ЦНАП, інтеграція та
розроблення послуг

Липень 2017 Вересень 2018

Березень 2018 Квітень 2018

Травень 2018 Жовтень 2018

Розроблення системи
обміну даними

Встановлення системи
«Трембіта»

Пілотне впровадження
інформаційної системи
(«Вулик») в 10 ЦНАП

Листопад 2018 — Жовтень 2020
Впровадження системи «Трембіта»
за підтримки державних установ,
метою якого є об'єднання системи
та розроблення електронних послуг

Загальні заходи
III Національний форум ІТ-директорів органів влади

«Трембіта»

«Вулик»

Навчання IT-спеціалістів у сфері роботи із системою «Трембіта»

«Трембіта» —
бігати мають дані, а не люди
Система Трембіта - це сучасне організаційне та технічне рішення, яке забезпечує безпечну взаємодію інформаційних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом обміну електронними повідомленнями через інтернет.

Система Трембіта:
підтримує легку та уніфіковану розробку та впровадження взаємодій між
інформаційними системами, оскільки використовує єдиний набір правил та
форматів;
гарантує високий рівень безпеки шляхом використання електронних цифрових підписів, шифрування даних, реєстрації подій, контролю доступу до
електронних послуг та механізмів "відмови в обслуговуванні";
забезпечує стійкість до відмов, оскільки обмін даними між різними організаціями відбувається без проходження через проміжні вузли;
надає доступ до даних різним установам відповідно до наданих їм прав
доступу;
реалізує в Україні принцип "once only" ("одноразового вводу") інформації,
який дозволяє владі повторно використовувати дані, надані раніше громадянами або підприємствами.

Переваги системи «Трембіта»:
являє собою фундаментальну
інфраструктуру для надання
електронних послуг
допомагає в
боротьбі з
корупцією

використовується як
основа для надання
державних послуг у ЦНАП

ASC

забезпечує належний
рівень взаємодії між
державою та
громадянами

підвищує якість
процесу надання
адміністративних
послуг

Система «Трембіта» побудована на вдосконаленій естонській платформі для обміну даними
X-road, яка є основою цифрового суспільства в Естонії.

Особливості системи «Трембіта»
Безпечна

Децентралізована
«Трембіта» — це повністю розподілена

Система «Трембіта» забезпечує достовір-

відмовостійка

ність і цілісність інформації, а також чітке

система.

Використання

системи «Трембіта» не передбачає центра-

дотримання

лізацію даних і зміну їх власника.

процесу обміну даними. Усі дані, що надси-

своїх

обов'язків

учасниками

лаються через систему "Трембіта", підписуються цифровим підписом та зашифрову-

Надійна
У системі «Трембіта» немає єдиної точки
відмови. Усі компоненти інфраструктури
можна зробити резервованими, щоб підвищити стійкість до виникнення збоїв у роботі
або проведення кібернетичних атак. У
компонентах, що є доступними в мережі
загального користування або в публічній
мережі,

використовуються

заходи

для

забезпечення захисту проти атак типу
відмова в обслуговуванні (DoS).

ються, автентифікуються та фіксуються, а
вся інформація, що надходить у неї, проходить процедуру аутентифікації та реєструється.

Гнучка
«Трембіта» може підключатися до інформаційних систем, побудованих на будь-якій
платформі. Вона не вимагає використання
певних інструментів або технологій всередині організацій.

Проста у використанні
Система «Трембіта» дуже легко адаптується, процес передавання даних заснований
на роботі веб-служб, і тому його без жодних
проблем можуть використовувати всі розробники.
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Центральний сервер 1

Інформаційна
система органу
державної
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Центральний сервер n
Веб-клієнт

Централізований моніторинг

Мережа Інтернет

Сервіси технічної підтримки

Довірчі послуги

Онлайн перевірка статусів сертифікатів
Встановлення позначок часу
Веб-служба
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«Вулик» — сучасна інформаційна система для ЦНАП
ШВИДКА — ЕФЕКТИВНА — ПІДЗВІТНА — ПРОЗОРА — РЕНТАБЕЛЬНА

Система «Вулик» допомагає підвищити доступність та
якість послуг, що надаються в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), покращуючи комунікаційні та робочі процеси, а також оптимізуючи точність
оброблення даних.

ЦНАП почали використовувати систему
«Вулик» у жовтні 2018 року:

«Вулик» автоматизує роботу ЦНАП і дає змогу вдесятеро прискорити процес надання послуг завдяки:
повторному використанню даних із
національних реєстрів
наданню послуг безпосередньо
громадянам
Інформаційна система буде запущена в 400 ЦНАП по
всій Україні до кінця 2020 року.

10 муніціпалітетів підписали партнерьску угоду щодо початку використання системи «Вулик»

Київ

Особливості системи «Вулик»
Реалізовує мінімально необхідні функції ЦНАП
через централізовану систему.
Дозволяє створювати та удосконалювати
адміністративні послуги без допомоги ІТ-фахівців.
Дозволяє обмінюватися уніфікованими
електронними документами.
Прискорює формування запитів, відповідей та
загальну комунікацію між ЦНАПами та
постачальниками послуг через систему обміну
даними „Трембіта“.
Зменшує помилки та підвищує точність за рахунок
використання різних адаптованих словників.
Забезпечує надійне зберігання та захист
інформації.
Забезпечує роботу в режимі віддалених робочих
місць.
Надає централізовану службу підтримки та
систему супроводу.
Включає в себе централізовані функції технічного
обслуговування.

Інформація про виконавця
Академія електронного урядування (e-Governance Academy) допомагає вирішувати
питання у сфері електронного врядування в Україні, починаючи з 2012 року. До
цього спеціалісти Академії допомагали сформувати політичний, адміністративний
та комунікаційний потенціал для забезпечення роботи Державного агентства з
питань електронного врядування України, розробити загальнодержавну систему
обміну документами в цифровому форматі, впровадити інтеграційні рішення, а
також створити системи управління цифровими документами та надання електронних послуг у Західній Україні.
Академія електронного управління — це некомерційна консалтингова організація,
що була заснована для формування та поширення бази знань і передового досвіду
в галузі електронного врядування, електронної демократії, забезпечення національної кібернетичної безпеки та створення відкритих інформаційних спільнот.
Починаючи з 2002 року, Академія електронного управління вже налагодила співпрацю з понад 130 організаціями, що представляють більш ніж 90 країн світу, і провела
навчання для понад 4 000 посадових осіб.

Контактні дані:
Ротерманни 8, Таллинн, Естонія
+372 663 1500
info@ega.ee
ega.ee

Для отримання додаткової інформації щодо проекту просимо звертатися до:
Пані Марі Педак
Керівник групи, що працює над реалізацією проекту EGOV4UKRAINE в межах програми
«U-LEAD з Європою»
+38 063 164 3550
ел. пошта: mari.pedak@ega.ee
вул. Басейна, 21а, офіс 6, 01004, Київ, Україна
www.ega.ee/project/u_lead

ЗАЯВА ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Ця публікація була підготовлена за сприяння Європейського Союзу та його держав-членів Данії,
Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції. Відповідальність за вміст публікації несуть виключно її
автори — він жодним чином не відображає точку зору учасників програми «U-LEAD з Європою»,
Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції.

