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Принципи демократичного управління: 

• Прозорість 

• Підзвітність 

• Участь 

 

Електронна демократія не може існувати 
без демократії! 
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Питання, які потрібно поставити: 

Чи доступна інформація, що представляє собою 
громадський інтерес, в Інтернеті?  

Чи знають люди, де знайти інформацію? 

Чи інформація представлена у зручній для 
користувача формі?  

Чи захищені персональні дані людей?  
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Концептуальний підхід 

Вся урядова інформація відкрита для 
громадськості, окрім випадків, коли 
розкриття інформації забороняється 
законом.  
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 Як підвищити прозорість? 

Забезпечити доступ до державної інформації на 
законодавчому рівні 

Запровадити координацію та механізм нагляду за її 
реалізацією  

  Проводити навчання та підготовку для урядових 
чиновників 

Навчати громадян користуватися правом на доступ 
до державної інформації 
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Прозорий муніципалітет http://riigiraha.fin.ee  
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Куди йдуть сплачені 
мною податки?  

http://riigiraha.fin.ee/


Єдине вікно для доступу до процесів 
прийняття рішень урядом 

http://eelnoud.valitsus.ee/  

http://eelnoud.valitsus.ee/


Участь громадськості у розробці політики 

Фактори, які потрібно врахувати: 

• Політична і адміністративна культура 

• Потужність громадянського суспільства 

• Нормативно-правова база 

• Інструменти електронної участі 
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Участь на кожному етапі політичного циклу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розробка 
порядку 
денного 

Розробка 
політики 

Затвердження 
політики 

Реалізація 
політики 

Оцінка 
політики 
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Участь  
громадянина 



Питання, які потрібно поставити: 

Які види інструментів електронної участі 
підходять для різних етапів політичного 
циклу? 

Хто повинен розробляти такі електронні 
інструменти? 

В чому полягає роль електронних петицій? 
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Платформа «I Decide» сьогодні в Естонії  

Ідея 

Коментарі 

Голосування 

Відповідь 
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Перший урядовий портал для електронної участі. 
Започаткований у 2001 році Державною канцелярією 
У 2008 році інтегрований у  www. osale.ee 



Портал для електронної участі www.osale.ee  

Консультації з громадськістю з питань 
директивних документів і законопроектів 

Обговорення ідей, запропонованих громадянами 

 
 

http://www.osale.ee/


Консультації з громадськістю  

Проводяться з ініціативи міністерств / 
державних органів 

Строк для проведення консультацій 
встановлюється ініціатором 

Додавати коментарі можуть тільки 
зареєстровані користувачі 

Ініціатор має представити узагальнені 
результати 



Платформа електронних петицій, 
започаткована CSO http://petitsioon.ee/  
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http://petitsioon.ee/


Політичні заворушення у 2012 р. 
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Політичний краудсорсинг 
https://www.rahvakogu.ee/  

 

https://www.rahvakogu.ee/
https://www.rahvakogu.ee/


Теми для краудсорсингу 
 

Виборча система 

Фінансування політичних партій 

Конкуренція між політичними партіями 

Посилення ролі громадянського суспільства 
у політиці у період між виборами 

Зупинка політизації громадських установ 
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Процес проведення Народних зборів, 
2013 рік 

1 2 3 
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Пропозиція: подання колективних звернень 
до Рійгікогу потребує регулювання 

1.10.2015 Presentation Title 

1.04.2014 р. 



 Правила розгляду колективних 
пропозицій 

Мінімальна кількість підписів – 1000 

Право підпису мають постійні мешканці 
Естонії віком від 16 років 

Правління Рійгікогу вирішує питання 
стосовно відкриття розгляду протягом 30 
календарних днів після подання пропозиції 
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Рішення стосовно пропозиції 

 При проведенні розгляду за пропозицією, комітет може прийняти одне 
з наступних рішень: 

 1) внести законопроект чи проект резолюції, або ж провести засідання 
для обговорення питання, що має важливе значення для держави; 

  2) провести публічне засідання; 

  3) передати пропозицію на розгляд до компетентної установи для 
визначення позиції відносно пропозиції та прийняття рішення за нею; 

  4) передати пропозицію до Уряду Республіки для вироблення позиції 
відносно пропозиції та формування відповіді за нею; комітет також 
повідомляється про розроблену пропозицію; 

  5) відхилити пропозицію 

  6) вирішити сформульовану  у пропозиції проблему за допомогою 
інших засобів. 
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Очікування рішення за колективними 
пропозиціями 

 Припиніть перевантаження політичних партій! 

Пропозиція про внесення змін і доповнень 
до Закону про державний бюджет і Закону 
про оподаткування 

Пропозиція про внесення змін і доповнень  
до концепції реформи зайнятості населення 
з обмеженими можливостями 

Пропозиція про відновлення незалежної 
прикордонної служби 
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Шлях вперед 
 

Rahvakogu II – платформа для підготовки 
колективних пропозицій на стадії 
підготовки 
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Платформа міжнародного співробітництва 
для просування відкритого правління  

http://www.opengovpartnership.org/  
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http://www.opengovpartnership.org/


Як покращити прийняття рішень? 

Переглянути процеси прийняття рішень для 
забезпечення прозорості і внеску громадян за 
допомогою використання ІКТ 

Заохочувати взаємодію між державними органами 
та громадянами з використанням Інтернет-
платформ (веб-сайти, соціальні мережі тощо) 

Підтримувати активність НУО та громадян 
стосовно взаємодії з урядом з використанням ІКТ 

Використовувати національну платформу 
партнерства «Відкритий уряд» для підвищення 
позитивного впливу ІКТ на демократичні реформи 
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Дякую за увагу! 
 

liia@ega.ee  

mailto:liia@ega.ee

