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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Пропонується дослідити особливості функціонуван-

ня існуючих інструментів е-демократії у сфері охорони
довкілля, які пропонуються до використання урядови-
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ми і неурядовими організаціями в Україні, та надати ре-
комендації щодо підвищення ефективності, збільшен-
ня якості їх роботи для державних та громадських інсти-
туцій.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах сучасного розвитку інформаційного су-

спільства, проблема відсутності якісної комунікації за
допомогою електронних інструментів між представни-
ками влади та суспільством, з питань охорони довкіл-
ля, призводить до перебування природоохоронної га-
лузі України у стані перманентного "інформаційного ва-
кууму", що нівелює позитивні результати від ефектив-
них державно-управлінських рішень у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища.

 Високий рівень не знання та не розуміння норм і
вимог діючого природоохоронного законодавства, не
тільки населенням, а й вищими політичними керівни-
ками профільних відомств, став наслідком неефектив-
ності менеджменту саме з питань формування та ре-
алізації державної політики у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища, адже норматив-
но-правова база вітчизняного екологічного законо-
давства є не найгіршою і за певних умов може якщо
не повноцінно конкурувати з кращими Європейськи-
ми практиками, то принаймні не виглядати їхньому
фоні архаїкою. Однак незацікавленість держави у
популяризації природоохоронної діяльності і, як на-
слідок, байдужість громадськості до екологічних заг-
роз та правопорушень, породжує цілу низку проблем,
які рано чи пізно призведуть до катастрофічних
наслідків [1, с. 38].

Так, внаслідок відсутності жорсткого контролю за
дотриманням законодавства у природоохоронній сфері,
а також документів, які регулюють питання саме здо-
рового навколишнього середовища в Україні, із року в
рік стан речей лише погіршується. Прикладом ситуації,
що склалась, можна вважати наступні дані ВООЗ:
Україна знаходиться на другому місці в Європі за темпа-
ми поширення раку, щороку від цієї хвороби помира-
ють близько 90 тисяч осіб, з них 35% — люди працез-
датного віку. За останні 10 років кількість хворих зрос-
ла на 25%, в той час, коли загальна чисельність насе-
лення скоротилася на кілька мільйонів.

Безперечно, органами державної влади з питань
формування та реалізації екологічної політики здійсню-
ються окремі, фрагментарні кроки у напрямку співпраці
з Інститутами громадянського суспільства з метою
спільного вироблення державно-управлінських рішень
на загальнодержавному рівні, однак відсутність повно-
цінної комунікації влади і громадськості постійно стри-
мує зростання рівня взаємної довіри громадян та дер-
жави.

Відомий німецький вчений М. Вебер, у своїй кон-
цепції соціальної дії, наголошує, що будь-які дії мають
значення тільки в певній системі цінностей, раціональ-
на поведінка в рамках однієї системи може бути нера-
ціональною з погляду іншої [2, с. 534]. Іншими словами,
навіть популістські рішення політичного керівництва, які
основною метою мають отримання політичних диві-
дендів, а похідними від неї часткове отримання реаль-
них позитивних результатів внаслідок впровадження,
переважно не є ефективними, оскільки уповноважені
особи не є достатньо поінформованими про конкретну
проблематику галузі, що є досить складною і потребує
грунтовних досліджень. Також не відбувається повно-
цінне донесення інформації до суспільства про належ-

ний результат від реалізації того чи іншого управлінсь-
кого рішення посадової особи чи органу влади і відсут-
ня оцінка практичних результатів від реалізації управл-
інських рішень, натомість показником ефективності най-
частіше визначаються збір статистичних даних від підпо-
рядкованих органів державної влади.

Як приклад, можна порівняти відкриті дані щодо
реалізації територіальними органами Державної еко-
логічної інспекції України обов'язків із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища з офіційного
сайту Інспекції www.dei.gov.ua та всеукраїнського
природоохоронного ресурсу громадського об'єднан-
ня е-Екологія, створеного за підтримки компанії
Google Україна, www.ecoukraine.org. За результата-
ми проведеного аналізу, різниця між оприлюднени-
ми статистичними даними, які формуються самим при-
родоохоронним органом, та даними, які формують-
ся внаслідок оприлюднення інформації про резуль-
тати відпрацювання реальних природоохоронних про-
блем, є очевидною.

Так, наприклад, за результатами оприлюдненої
статистики на офіційному сайті Держекоінспекції Ук-
раїни www.dei.gov.ua, Державна екологічна інспекція
у Кіровоградській області отримала перше місце се-
ред інших інспекцій за кількістю складених матеріалів
про адміністративні правопорушення, що повинно
свідчити про нібито високу ефективність її роботи.
Натомість, за результатами відкритої статистики на
сайті www.ecoukraine.org, показник вирішення реаль-
них проблем на території регіону, які найбільше тур-
бують місцевих громадян, знаходиться у межах 1%,
від загальної кількості доданих інформаційних по-
відомлень.

Тобто впровадження інструментів цифрової демок-
ратії у природоохоронну галузь, з поміж іншого, забез-
печує можливість отримання достовірних даних щодо
ефективності та якості роботи всієї структури органу
державного нагляду контролю, від центрального апа-
рату управління до виконавців у територіальних орга-
нах.

При формуванні політики з впровадження інформа-
ційно-комунікативних технологій в сферу державного
управління в цілому та інструментарію е-демократії в
сферу охорони довкілля зокрема, потрібно максималь-
но враховувати не тільки загальні тенденції, а й особли-
вості сфери діяльності, на яку спрямовано впроваджен-
ня таких сучасних інновацій. Тобто процес впроваджен-
ня інформаційно-комунікаційних інновацій у сферу еко-
логії та охорони довкілля вимагає обов'язкового про-
ведення скоординованих, організаційно-технологічних
заходів і погодження дій органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, громадськості та
бізнесу в рамках специфічного інформаційного середо-
вища.

Відтак інструментарій цифрової демократії у сфері
охорони довкілля, повинен стати основним підгрунтям
для трансформаційних перетворень у діяльності та взає-
модії органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, а також професійної комунікації керівниц-
тва цих органів з власними співробітниками та громадсь-
кістю.
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Слід зазначити, що е-демократія у природоохо-
ронній галузі не є лише механічним поєднанням інфор-
маційно-комунікаційних технологій з діяльністю органів
державної влади в сфері екології, а є новою концепцією
державного управління у сфері природокористування,
охорони та відтворення природних ресурсів, для втілен-
ня якої, обов'язково потрібне розроблення відповідної
законодавчої бази.

Потребують свого вирішення і питання визначення
правового статусу інформаційних ресурсів екологічно-
го спрямування, які розміщуються в комп'ютерних ме-
режах органами державної влади та органами місце-
вого самоврядування як для міжвідомчого, так і для
загальнодоступного використання, а також проблеми
інтероперабельності відкритих даних на таких ресур-
сах.

Основні проблеми лежать у площині правової рег-
ламентації використання ІКТ у сфері природоохорони
та природокористування. Необхідно чітко законодав-
чо визначити загальні умови впровадження ІКТ у вище-
згадану сферу, а також прописати особливості їх зас-
тосування.

На жаль, під час прийняття рішень щодо впровад-
ження відповідних спеціалізованих електронних
інструментів, значна частина вітчизняного політикуму
та державних діячів найвищого рангу, використовую-
чи фрагментарність підходу до роз'язання комуніка-
ційних проблем, віддає перевагу використанню існую-
чих майданчиків соціальної комунікації (соціальні ме-
режі, блоги, інтернет форуми), створюючи тим самим
лише ілюзію громадсько-державної комунікації, посту-
пово переміщуються з реальних на віртуальні комуні-
каційні майданчики. Такі дії на певний час можуть за-
гальмувати зростання рівня соціальної напруги, але в
результаті не забезпечать уникнення конфлікту інте-
ресів загальнодержавного масштабу з непередбачува-

ними наслідками, оскільки соціальні мережі, блоги,
форуми є комерційними проектами, які за своїм
змістом призначені в першу чергу для створення інфор-
маційно-комунікаційних каналів збору інформації в
інтересах власника цього ресурсу, не забезпечуючи
повноцінної обробки наявної інформації, у розумінні
використання інструментарію цифрової демократії для
прийняття найбільш ефективних державно-управлінсь-
ких рішень.

Крім того, електронний інструментарій будь-яких
онлайн платформ для соціальних комунікацій забезпе-
чує виключно неформальний обмін інформацією між
членами спільноти, групи чи окремими учасниками, який
в свою чергу є лише "ілюзією професійного спілкуван-
ня", без можливості реального контролю за результа-
тами обговорення. Натомість автоматизовані інформац-
ійно-комунікаційні системи, у вигляді повноцінних
інструментів е-демократії, є спеціалізованими електрон-
ними засобами, які призначені для збору, обробки, роз-
поділу, зберігання, представлення та обміну інформації
в режимі реального часу, між органами державної вла-
ди та громадянами [3, с. 6], що забезпечують безпе-
рервність циклу: обмін інформацією — обробка інфор-
мації — контроль — конкретний результат для запиту-
вача, у зручному та доступному для нього вигляді.

Вищенаведено дані з функціональних можливостей
автоматизованої інформаційно-комунікаційної web-си-
стеми "Інтерактивний реєстр екологічних проблем Ук-
раїни" www.ecoukraine.org, з мобільним додатком
EcoinspectorUA, доступним для завантаження в Google
Play Market, та онлайн соціальної мережі.

Згадана web-система забезпечує не тільки мож-
ливість комунікації між учасниками (обмін інформацією,
неформальне спілкування), а й отримання конкретного
результату для громадянина запитувача, на його елект-
ронне звернення про конкретну екологічну проблему чи

Рис. 1. Порівняльний аналіз можливостей спеціалізованої е-системи та соцмереж
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порушення природоохоронного законодавства, у ви-
гляді реагування уповноважених осіб чи органів влади.
Крім того, функціональні можливості системи побудо-
вані таким чином, що запитувач має можливість прокон-
тролювати діяльність/бездіяльність відповідальної по-
садової особи без додаткових маніпуляцій з системою,
адже алгоритм роботи цього сервісу, щодо притягнен-
ня до відповідальності службовців, які ігнорують вимо-
ги діючого законодавства у частині обов'язковості роз-
гляду звернень громадян та забезпечення доступу до
екологічної інформації, є також повністю автоматизо-
ваний.

Тобто у разі відсутності реакції державного приро-
доохоронного органу на звернення користувача про
екологічну проблему, у строки передбачені чинним за-
конодавством, автоматизований процес у роботі систе-
ми "Інтерактивний реєстр екологічних проблем Украї-
ни", без участі запитувача, забезпечить перенаправлен-
ня за належністю повідомлення про вчинення адмініст-
ративного правопорушення посадовими особами при-
родоохоронного органу, що проігнорував законні ви-
моги запитувача (рис. 2).

Таким чином, орган державної влади, уповнова-
жений складати протоколи за порушення законодав-
ства про інформацію, отримує повний, оформлений
належним чином, пакет документів зі скаргою, вик-
ладеними фактами та доказами вчиненого правопо-
рушення і може застосувати до порушника заходи ад-
міністративного впливу, з метою стимулювання остан-
нього виконати належним чином покладені на нього
функції. Цікаво, що елементи наведеної моделі, у виг-
ляді запропонованих державних органів, можуть бути
замінені відповідно до структури підпорядкування та
координації згідно з положеннями про ту чи іншу
владну інституцію, наприклад у даному випадку Упов-
новажений орган державної влади з питань дотриман-
ня вимог законодавства про інформацію може бути
замінений на вищестоячий орган у структурі приро-
доохоронної галузі, якщо до його повноважень вхо-
дить контроль за належним виконанням функцій
нижчестоячим органом, однак вцілому — загальна
модель і алгоритми роботи системи при цьому зали-
шаються незмінними.

Подібні електронні інформаційно-комунікаційні си-
стеми, з поміж іншого, є зручним інструментом контро-
лю для вищого керівництва державних природоохорон-
них органів, адже інформація про неналежне виконан-
ня службових обов'язків посадових осіб нижчих ланок,
оперативно потрапляє до відповідних центрів прийнят-
тя кадрових рішень.

Головним аргументом у необхідності розробки та
впровадження аналогічних інструментів е-демократії у
всіх сферах державного управління має стати те, що
керівники органів державної влади, в переважній
більшості не маючи профільної освіти та призначаючись
на посади за принципом політичних квот, отримують
можливість приймати найбільш ефективні управлінські
рішення, маючи актуальну і оперативну інформацію про
абсолютно конкретну проблематику, що потребує відпо-
відного вирішення.

У більшості країн Європейського Союзу (Німеччи-
на, Франція, Польща, Чехія), пропозиції та зауваження
користувача не тільки можуть висловлюватись ним в
цифровому форматі, а й одразу, в онлайн режимі, є
можливість відслідкувати долю такого звернення. У
такому ж режимі відбувається голосування при прий-
няті урядових рішень. Під час проходження громадсь-
кої експертизи, проекти урядових рішень також погод-
жуються та схвалюються в електронному режимі. Це по-
зитивно впливає на ефективність роботи відповідних
державних органів, усуваючи зайву бюрократизацію.

Слід акцентувати особливу увагу, що використання
згаданих технологій вигідне не лише громадянам, біз-
нес-структурам, але й в першу чергу державі як інстру-
мент у підвищення ефективності організації діяльності
та функціонування державних органів.

При всій очевидності переваг від використання та-
кого підходу до організації управління комунікаційни-
ми процесами у сфері охорони довкілля, необхідно вра-
ховувати також можливості державного фінансування
вищезгаданого інструментарію. Тобто з метою економії
бюджетних коштів, на перших етапах впровадження,
потрібно передбачити — за рахунок чого повинен за-
безпечуватись реальний економічний ефект.

Економічний ефект очікується від збільшення якості
проведення заходів державного нагляду (контролю) у

Рис. 2. Модель технології "е-екологія"
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сфері охорони навколишнього природного середови-
ща, і як наслідок, збільшення надходжень до держав-
них природоохоронних фондів, оскільки відповідно до
положень Бюджетного кодексу України, суми штрафів
та розрахованих і стягнутих збитків/шкоди, завданих
навколишньому природному середовищу, зараховують-
ся до спеціалізованих фондів місцевих та державного
бюджетів.

Будь-який розпорядник бюджетних коштів (загаль-
нодержавного, обласного, районного, місцевого
рівня), в особі органу місцевого самоврядування чи
органу державної влади, має бути зацікавлений у ви-
користанні та роботі запропонованих е-інструментів на
території свого регіону і країни в цілому, оскільки, крім
збільшення надходжень до спецфондів власних бюд-
жетів, внаслідок оперативності обміну інформацією,
система також забезпечує можливість притягнути до
відповідальності конкретного порушника, що здійснив
правопорушення, фізичну або юридичну особу. На-
томість, якщо особа правопорушника, внаслідок не-
своєчасного отримання або отримання неякісної
інформації про вчинення екологічних правопорушень,
не може бути встановлена, то до відповідальності має
бути притягнутий орган місцевого самоврядування, на
території якого вчинено правопорушення, оскільки
саме на місцеві органи влади покладено повноважен-
ня з утримання підвідомчої території в належному
стані.

Під час планування витрат на розробку, впровад-
ження та забезпечення функціонування запропонова-
ної цифрової системи, потрібно обов'язково звернути
увагу на те, що згідно з ПКМУ від 17 вересня 1996 р.
№1147 [4] фінансування витрат на розробку, впровад-
ження та забезпечення функціонування подібних сис-
тем є можливим з тих спеціалізованих природоохорон-
них фондів, збільшення надходжень до яких власне і
забезпечує згаданий інструмент, та такий вид бюджет-
них асигнувань на законних підставах може бути відне-
сений до природоохоронних заходів, які повинні бути
спрямовані саме на запровадження та обслуговування
функціонування автоматизованих геоінформаційних

систем. Натомість, інші нецільові витрати з природоохо-
ронних фондів суворо заборонені.

Ефективність використання запропонованих під-
ходів, якнайкраще демонструє проведений аналіз вже
реалізованого громадським природоохоронним акти-
вом, інноваційного інструменту е-демократії, геоінфор-
маційної web-системи "Інтерактивний реєстр екологіч-
них проблем України" (інтернет-адреса www.ecouk-
raine.org) та мобільного додатку EcoinspectorUA, дос-
тупного до завантаження в Google Play Market (далі —
Реєстр).

Так, з моменту початку фактичної роботи онлайн
Реєстру, а саме з дати підписання Меморандуму про
спільне використання згаданого інструменту між гро-
мадським об'єднанням та Держекоінспекцією України
17 грудня 2015 року по 12 вересня 2016 року, за резуль-
татами роботи системи у напівавтоматичному режимі,
тільки в одному з регіонів України, громадянами внесе-
но 24 записи про екопроблеми, що їх найбільше тур-
бують, з яких:

— вирішено 12;
— потребують додаткового уточнення обставин 4;
— неможливо вирішити 2;
— знаходяться в процесі вирішення 3;
— не вирішені 3;
Переваги для органів державної влади та місцевого

самоврядування від використання цього інструменту е-
демократії полягають в наступному. За час функціону-
вання Реєстру на громадських засадах забезпечено ви-
явлення та передачу інформації про порушення при-
родоохоронного законодавства, на загальну суму
420 988,34 грн, яка зараховується до природоохорон-
них фондів загальнодержавного та місцевого рівня
відповідно до відстокового розподілу згідно Бюджет-
ного кодексу.

Тобто, як зазначалось вище, запропоновані кроки
не передбачають суттєвого навантаження на державний
та місцеві бюджети, оскільки крім "соціального ефек-
ту", внаслідок забезпечення можливості кожному про-
активному громадянину долучитись до реалізації при-
родоохоронної політики, запропонований підхід забез-

Рис. 3. Схема реалізації технології "е-екологія"
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печує постійне збільшення надходжень до спеціалізо-
ваних природоохоронних фондів, з яких власне і відбу-
вається фінансування витрат на впровадження цифро-
вого інструментарію, внаслідок збільшення якості
інформації про екопорушення, що надходить від запи-
тувача до органу державного контролю.

На основі наведених фактичних показників, під час
вироблення державної природоохоронної політики у
частині реформування органів державного нагляду
(контролю) у сфері екології та охорони навколишнього
природного середовища, недопустимо залишати поза
увагою стратегічний розвиток такого ключового на-
прямку діяльності як:

— впровадження інструментарію цифрової де-
мократії за для розширення можливостей в органі-
зації реального оперативного контролю та співпраці
з природоохоронними громадськими об'єднаннями і
суспільством в цілому, з метою забезпечення опера-
тивного обміну інформацією щодо екологічних про-
блем та порушень як місцевого, так і загальнодержав-
ного рівнів.

Щоб вирішити проблему нескоординованості та
непослідовності дій державних органів та Інститутів гро-
мадянського суспільства під час проведення заходів
державного нагляду (контролю), згаданий напрям про-
понується розглядати комплексно, а саме — викорис-
товувати згадану електронну систему можливо як для
обміну інформацією про екопорушення, так і для орга-
нізації оперативності реагування на такі інформаційні
повідомлення, оскільки однією з її функцій є отриман-
ня, обробка та невідкладна передача інформації від гро-
мадян до органу державного нагляду (рис. 3).

Проведення згаданих заходів державного нагляду,
у співпраці з громадськістю, створює основу для висо-
кої мобільності оперативних груп, і як наслідок, швид-
ке реагування на вчинені правопорушення.

У сучасних реаліях, за відсутності такого цифрово-
го інструменту, неможливо забезпечити ефективність
роботи контролюючих органів, адже висока заванта-
женість природоохоронних органів та недостатнє ма-
теріально-технічне забезпечення, тягне за собою сис-
тематичне поглиблення проблем у плануванні та прове-
денні заходів державного контролю у сфері охорони
довкілля.

Як приклад, наведемо негативні наслідки у зв'язку
з відсутністю такого комунікаційного інструменту між
Державною екологічною інспекцією та профільними
природоохоронними ІГС і громадянами.

Держекоінспекція, з огляду на обмеження щодо
проведення планових та позапланових перевірок су-
б'єктів господарювання, згідно з вимогами Закону Ук-
раїни "Про особливості здійснення державного нагля-
ду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо
фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку
та звітності" [5], не може здійснювати точкове виявлен-
ня порушень у природоохоронній сфері і, як наслідок,
притягувати реальних порушників до відповідальності,
разом з тим, оперативне виявлення і інформування
Інспекції про конкретне порушення може здійснювати
кожен громадянин, але за умови відповідного зручного
комунікаційного е-інструменту.

Натомість, архаїчне планування заходів держав-
ного нагляду (контролю) призводить до неефектив-
ного використання фінансових та матеріальних ре-
сурсів, адже під час внесення будь-якого підприєм-
ства до плану контрольних заходів, державний інспек-
тор не знає:

по-перше — чи взагалі має він право його перевіря-
ти;

по-друге — чи є якісь порушення у діяльності цього
підприємства.

Це призводить до того, що витрачаючи матеріальні
ресурси (паливо) здійснюється виїзд на перевірку, яка
завідомо не може бути проведена або буде проведена
безрезультатно, лише заважаючи законослухняному
підприємцю працювати. Це, в свою чергу, не приносить
жодного результату, крім втрати часу посадової особи
Інспекції та фінансових витрат на організацію відповід-
ного природоохоронного заходу.

Відсутність сучасного комунікаційного механіз-
му державного органу з суспільством, є взагалі не-
допустимим явищем, оскільки навіть у разі виявлен-
ня правопорушення посадовою особою Інспекції, у
більшості випадків, порушник абсолютно спокійно
може уникнути покарання просто залишивши місце
його вчинення не пред'явивши жодних документів,
що можуть його ідентифікувати, адже до кола по-
вноважень інспектора з охорони навколишнього
природного середовища не входять повноваження
щодо встановлення особи правопорушника та його
затримання. Це компетенція правоохоронного орга-
ну, який в більшості випадків також не здатний на
оперативне реагування щодо таких, "малозначних"
порушень.

Органам державної влади в Україні, слід приділити
значно більшу увагу саме комунікаційним процесам, а
не спрямовувати всі ресурси на забезпечення односто-
роннього інформування громадськості, про власну
діяльність, на веб-сторінках та порталах. Разом з тим,
слід розуміти, що позитивний ефект від впровадження
проекту можливий лише у випадку комплексного підхо-
ду до його реалізації. Фрагментарність та вибірковість
впровадження окремих напрямків, не зможе забезпе-
чити системних нововведень і як наслідок якісного ре-
зультату.

Але за умови, коли громадськість підтримує діяль-
ність органів влади тому, що поінформована належним
чином та головне приймає участь реалізації запропоно-
ваних заходів, формування суспільної думки про ефек-
тивність дій вищого керівництва природоохоронних
органів буде відбуватись абсолютно прогнозовано, як-
існо та у цивілізований спосіб, у рамках визначених
світовою демократичною спільнотою.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Підсумовуючи вищевикладене, з урахуванням при-
кладів, наведених у даному дослідженні, можна виді-
лити основні практичні переваги від впровадження
інструментів е-демократії:

для громадян — мати доступ до публічної інформа-
ції та брати безпосередню участь у формуванні і реаліза-
ції державної політики.
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для бізнесу — через мережу мати спрощений до-
ступ до органів влади, співпрацювати з ними, що сприя-
тиме покращенню інвестиційного клімату держави, і як
наслідок забезпечить розвиток країни;

для органів влади — підвищити якість та ефектив-
ність власної діяльності у сукупності із збільшенням від-
критості роботи.

Крім того, зрозуміло, що використання саме та-
ких підходів у державному управлінні дозволяє знач-
ною мірою вирішити вже існуючі проблеми інформа-
ційно-комунікаційної складової у природоохоронній
галузі. При чому, з урахуванням зарубіжного та
вітчизняного досвіду, цікавим є те, що громадськість
також може і повинна ініціювати впровадження под-
ібних інновацій за підтримки держави, виступаючи
партнером у проведенні реформ, спрямованих на
впровадження e-government у загальнодержавному
масштабі.

У свою чергу, в умовах сучасного розвитку інфор-
маційного суспільства, державні управлінці та політики
всіх рівнів повинні розуміти, що створення повноцінно-
го елементу е-environmental, як складової частини eGov,
це процес невідворотний і є лише питанням часу та по-
літичної волі, коли Україна зможе конкурувати з
найбільш прогресивними країнами у цій сфері.
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