


Електронну врядування

нова форма організації публічного управління та
адміністрування, яка за рахунок широкого застосування
новітніх цифрових технологій забезпечує якісно новий
рівень відкритої взаємодії держави та суспільства,
надання повного комплексу публічних послуг для всіх
категорій громадян, інституцій і підприємств.

нові форми комунікації між громадянами, 
бізнесом і владою;

безперешкодний доступ до публічної інформації;

сприяє участі громадян у виробленні 
та впровадженні державної політики;

наданні більш якісних послуг;

Електронне урядування розглядається як
одна з базових технологій інформаційного
суспільства разом з такими технологіями, як
електронна:

комерція;

освіта;

культура;

наука;

охорона здоров’я;

охорона навколишнього середовища



Цілі електронного врядування:

підвищення якості та доступності 
публічних послуг для громадян та 
бізнесу

контроль за результативністю та 
ефективністю діяльності органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування

підвищення якості управлінських 
процесів

забезпечення відкритості інформації

Підконтрольність та підзвітність органів влади
громадянам та суспільству

Єдині технічні стандарти і взаємна сумісність

Прозорість і відкритість влади

Співробітництва та партнерства

Орієнтованість на інтереси і потреби 
споживачів послуг

Конфіденційність та інформаційна безпека

НОРМАТИВНА
БАЗА
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Концепція розвитку цифрової економіки та 
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Офіційне інтернет-представництво 
Президента України
petition.president.gov.ua

Єдиний державний портал
адміністративних послуг
poslugy.gov.ua

prozorro.gov.ua

portal.nazk.gov.ua

Єдиний Державний Реєстр Декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування

cabinet.sfs.gov.ua

Єдиний державний портал
адміністративних послуг

isuo.org

Інформаційна система 
управління освітою

sed.reforms.in.ua

ОНЛАЙН-СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО 
УРЯДУВАННЯ



ОН-ЛАЙН БУДИНОК

ЮСТИЦІЇ

державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-
підприємців онлайн, не виходячи з дому або офісу

повторно отримати документи про державну
реєстрацію Актів цивільного стану, а також
відповідні витяги з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

отримання необхідної інформації з електронних
реєстрів державної влади

соціальний ліфт. Вакансії органів державної влади. 
Можливість потрапити на роботу без протекції, без 
зв'язків та грошей.

можливість відслідковувати статус будь-яких
об'єктів нерухомого майна у Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно

онлайн замовлення пристроїв, які є носіями ЕЦП,
для фізичних та юридичних осіб, що пройшли
тестування на предмет сумісності з Єдиним та
Державними реєстрами Міністерства юстиції
України

online.minjust.gov.ua – це:



ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ 
ПІДПИС (ЕЦП):

це дані в електронній формі, отримані
за результатами криптографічного
перетворення, які додаються до інших
даних або документів і забезпечують їх
цілісність та ідентифікацію автора.

За допомогою ЕЦП можна підписувати
документи, користуватися електронними
послугами, реєструватися на державних
порталах тощо. Документи, підписані за
допомогою ЕЦП, мають таку саму юридичну
силу, як і звичайні

N.B! Електронний цифровий підпис (або скорочено
— ЕЦП) за правовим статусом прирівняно до
власноручного підпису або печатки
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