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Кошторис

1

Дата: 06.10.2016-07.10.2017
06-07 жовтня 2016 року послуги конференц-сервісу.
Зобов’язання сторін, згідно цього Договору, виконані якісно та в повному обсязі, а саме:
№

Необхідні заходи

Виконує
Виконавець

Клієнт

3

4

2

1

Організація розміщення учасників (зі сніданком)

2

Оренда конференц-залу та обладнання

+

3

Організація харчування та кава-пауз

+

4

Забезпечення авіа та залізничними квитками

+

5

Звукотехнічне забезпечення

+

6

Оформлення залу

+

7

Транспортні послуги

+

8

Інформаційні послуги

+

9

Іміджеві оформлення заходу

+

Інші організаційні роботи

+

10

+

Всього вартість наданих послуг - 118000 грн. (сто вісімнадцять тисяч),
Оренда залу та організація харчування - 57910,00 грн.
Оренда констукції для банеру та банер – 4115,00 грн.
Бейджі – 1000,00 грн.
Друковані матеріали (програма, брошури) – 1425,00
Канцтовари – 659,00
Послуги банку – 300,00
Послуги звязку – 150,00
Всього витрати: 183559,00 (сто вісімдесят три гривні п’ятсот п’ятдесят дев’ять) гривень.
Витрати на організацію, підготовку, засідання програмного комітету не враховані.
Організація інтернет он-лайн трансляції – дякуємо спонсору групі компаній Адамант (для нас –
безкоштовно).
Всього отримано від компаній-учасників (список учасників додається) – 188026,18.
Список компаній –учасників:
ТОВ "лайфселл"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ТОВ "ЕПС ПРОДАКШН"
ТОВ "IНТЕРКОМП-УКРАЇНА"
ДП "Держiнформресурс"
ПриватБанк информ.конс.по обучению пер
АТ "Мiжнародне бюро кредитних iсторiй"
УДЦР
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АТ "ПроКредит банк"
ТОВ "Пiдприємство "Пластик Карта"
АТ "ПЛАСКЕ"
ТОВ "Ключовi системи"
ТОВ БIФIТ Сервiс
АВЕСТ-УКРАЇНА ТОВ
ТОВ "САЙФЕР ЛТД"
ТОВ "Пiдприємство "Пластик Карта"
АТ "IнфоПлюс"
3-Т ТОВ
АРТ-МАСТЕР ТОВ
ДП "Нацiональнi iнформацiйнi системи"
ТОВ "Автор"
ТОВ "УнIТ"
АО "ИИТ"
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Інформаційна довідка щодо затрат компаній на проведення та участь у Форумі

Умови участі
Доповідач: 10 000 грн.


Виступ з доповіддю - 15 хв.;



Можливість участі в панельних дискусіях;



Розміщення роздаткового / рекламного матеріалу в пакети учасників на 2 дня.



Згадка в усіх друкованих матеріалах Форуму (прес-реліз, програма, пост-реліз для ЗМІ).



Учаснику надається: програма заходу, пакет учасника, кава-брейки, обід на 2 дня.



На бейджі вказується назва компанії і ПІБ учасника.

Учасник - представник компанії: 2 500 грн. (За двох 4 000 грн.)


Учаснику надається: програма заходу, пакет учасника, кава-брейки, обід на 2 дня.



Розміщення роздаткового / рекламного матеріалу в пакети учасників на 2 дня.



На бейджі вказується назва компанії і ПІБ учасника.

Учасник - фізична особа: 1 000 грн.


Учаснику надається: програма заходу, пакет учасника, кава-брейки, обід на 2 дня.



На бейджі вказується «незалежний експерт» та ПІБ учасника.

Учасник - представник вищого навчального закладу: 500 грн.


Учаснику надається: програма заходу, пакет учасника, кава-брейки, обід на 2 дня.



На бейджі вказується назва вищого навчального закладу і ПІБ учасника.

Учасник від органу державної влади - Безкоштовно


Учаснику надається: програма заходу, пакет учасника, кава-брейки, обід на 2 дня.



На бейджі вказується організація і ПІБ учасника.

* На запрошення організаторів і за погодженням з організаторами кількості учасників
Виставка і / або презентаційний стенд протягом 2-х днів форуму - від 5 000 грн.


Учаснику надається: стіл, стілець, точка електроживлення, місце для розміщення банера
(банер надається учасником)



(В залежності від розміру виставкового стенду).

Розміщення банера в залі проведення Форуму протягом 2-х днів - 2 000 грн.


Без участі представника компанії на форумі - 2500 грн.

Поширення роздавальних матеріалів компанії - 1 000 грн.


Без участі представника компанії на форумі - 1500 грн. на 2 дні.
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Партнерскі пакети

Статус

Platinum

Gold

Silver

Кількість доповідей

3

2

1

Участь в панельних дискусіях

+

+

+

Міні-виставка / презентаційний стенд

+

+

-

Надання повного списку контактів гостей
Форуму

+

+

-

Проведення панельної дискусії на задану
тему Партнера, модерування панельної
дискусії представником Партнера, участь
трьох соспікеров на запрошення Партнера

+

-

-

Кількість учасників Форуму від Партнера

4

3

2

Додаткові запрошення для гостей Партнера

5

3

2

Розміщення логотипу на головній сторінці
сайту Форуму та друкованих матеріалах
Форуму

+

+

+

Розміщення логотипу Партнера в новинній
розсилці Форуму

+

+

+

Розміщення банера
проведення Форуму

+

+

+

Поширення рекламних матеріалів у пакети
учасників на 2 дня (надаються Партнером)

+

+

+

Розміщення рекламної статті обсягом 8000
знаків (2 * А4) в наступному номері журналу
«КартБланш»

+

+

+

Вартість пакета, грн.

60 000

40 000

20 000

Партнера

в

залі

Організатори Форуму
ВОГ "Всеукраїнська асоціація інформаційна БЕЗПЕКА та інформаційні технології ":
Лілія Олексюк: info@vaibit.org +38 (067) 500-10-15
ОГ «IT-Alliance»:
Оксана Гагина: hahina@it-aliannce.org.ua +38 (067) 375-76-37
Марина Мединська: marina.medinskaya@it-alliance.org.ua +38 (095) 356-99-69
ТОВ "Фінансова Студія":
Євген Невмержицький: yn@financialstudio.net +38 (050) 331-30-86
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Програма Форуму

3

День перший 06.10.2016
9:00

9:30

Реєстрація учасників. Вітальна кава

Офіційне відкриття
Модератор:
15'

9:30

9:45

Вітальне слово від законодавчої гілки влади

15'

9:45

10:00

Вітальне слово від виконавчої гілки влади

15'

10:00

10:15

Вітальне слово від органів місцевого самоврядування

15'

10:15

10:30

Вітальне слово від громадських об`єднань

Пленарне засідання "Від цифрової України до єдиного цифрового ринку"
Модератор: Юрій Козлов
15'

10:30

10:45

"Від електронного цифрового підпису до електронної ідентифікації та
електронних довірчих послуг. Досвід України". Олександр Потій, АТ
"Інститут інформаційних технологій", Україна

15'

10:45

11:00

"АЦСК МВС та його роль в наданні послуг ЕЦП з використанням IDкартки". Олексій Костюк, Міністерство внутрішніх справ, Україна

15'

11:00

11:15

"Світові практики ідентифікації та авторизації". Яніка Мерило,
Дніпровська міська рада, Україна

15'

11:15

11:30

"Інтернет речей - нова якість життя. Соціальні, технічні та правові
аспекти". Олександр Баранов, Центр проблем інформаційного права НДІ
інформатики і права НАПрН, Україна

15'

11:30

11:45

Кава-брейк

Пленарне засідання "Від цифрової України до єдиного цифрового ринку" (продовження)
Модератор: Юрій Козлов
15'

11:45

12:00

"Mobile ID (Asan Imza) – Ваш мобільний паспорт у державі нового
покоління". Яна Крімпе, Best Solutions, Республіка Азербайджан

15'

12:00

12:15

"Апаратні засоби криптографічного захисту інформації як інструмент для
безпечного зберігання ключів". Ірина Артішук, Компанія "Автор",
Україна

15'

12:15

12:30

"Перші підсумки вступу в силу в Євросоюзі Положення eIDAS для
сервісів послуг довіри". Алла Столярова-Миц, Asseco Data Systems S.A.,
Польща (Скайпом)

15'

12:30

12:45

"Стан запровадження паспорта громадянина України у вигляді картки із
імплантованим безконтактним електронним носієм та надійними
засобами ЕЦП". Іван Двойленко, Державна міграційна служба, Україна
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15'

12:45

13:00

"eIDAS – очікування, реальність, проблеми". Сауліус Кведаравічюс,
Registr Centras, Литва

15'

13:00

13:15

"Підходи до ідентифікації користувачів міських сервісів Smart City".
Юрій Назаров, менеджер проекту "Kyiv Smart City" КМДА, Україна

60'

13:15

14:15

Обід

Панельна дискусія
перспективи"

"Новітні

сервіси MobileID, BankID, Blockchain. Виклики та

Модератор: Юрій Козлов
120'

14:15

16:15

Учасники панельної дискусії:"Авест",Україна; Best Solutions, Республіка
Азербайджан; ПАТ "Приватбанк", Україна; E-Governance Academy,
Естонія та інші.

15'

16:15

16:30

Кава-брейк

Пленарне засідання "Наука, теорія, нові ідеї"
Модератор: Олександр Потій
15

16:30

16:45

"Механізми державного управління розвитком електронного урядування
в Україні". Андрій Семенченко, Національна академія державного
управління при Президентові України, Україна

15'

16:45

17:00

"Основні заходи та завдання державного регулятора у сфері захисту
інформації щодо подальшого розвитку інфраструктури цифрових
підписів та забезпечення довіри до сервісів згідно з законопроектом "Про
електронні довірчі послуги". Данило Мялковський, Адміністрація
Держспецзв`язку, Україна

15'

17:00

17:15

"Проблеми побудови систем документообміну і методи їх вирішення".
Дмитро Ковалевський, "ПАТ КБ Приватбанк", Україна

15'

17:15

17:30

"Перспективи переходу на постквантові алгоритми цифрового підпису".
Олександр Потій, АТ "Інститут інформаційних технологій", Україна

15'

17:30

17:45

"Особливості кібератак на об`єкти критичних інфраструктур України".
Олександр Корнейко, ГНО "Українська академія кібербезпеки", Україна

15'

17:45

18:00

"Аналіз ризиків надання електронних сервісів". Олександр Корченко,
Національний аерокосмічний університет, Україна

15'

18:15

18:30

"Використання електронного цифрового підпису в е-комерції".
Валентина
Плескач,
Київський
Національний
Університет
ім.Т.Шевченка, Україна

45'

18:15

19:00

Перерва

180'

19:00

21:00

Бізнес-вечеря

День другий 07.10.2016
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30'

9:00

9:30

Реєстрація учасників. Вітальна кава

Пленарне засідання "Передові розробки прикладних рішень"
Модератор: Євген Невмержицький
15'

9:30

9:45

"Рішення Мобільного PKI за допомогою Bluetooth смарт-пристроїв від
Gemalto". Володимир Здор, Gemalto, Україна

15'

9:45

10:00

"Досвід впровадження систем електронного голосування для обрання
членів громадських рад державних органів". Володимир Фльонц, ГО
"Електронна демократія", Україна

15'

10:00

10:15

"eAuction 3.0 - перші кроки застосування криптографії
децентралізації". Станіслав Черв`яков, Distributed Lab, Україна

15'

10:15

10:30

"Захищені бази даних в СУБД Firebird v3.0". Владислав Ковтун, ТОВ
"Сайфер БІС", Україна

15'

10:30

10:45

"Економічне підгрунтя і практичні аспекти фінансування e-Government".
Євген Невмержицький, компанія "Фінансова студія", Україна

15'

10:45

11:00

"Впровадження електронного документообігу у судах. Економія часу чи
недосконалість проекту? Електронний суд: реалії сьогодення". Мар’яна
Назаренко, Адвокатська компанія "Кравець і партнери", Україна

15'

11:00

11:15

"Проблеми та перспективи державно-приватного партнерства в еурядуванні". Дмитро Павленко, Компанія "Делойт", Україна

для

Панельна дискусія "Чи існують критичні перешкоди для державно-приватного партнерства
в е-урядуванні
Модератор: Євген Невмержицький
15'

11:15

11:30

Учасників панельної дискусії запрошує модератор

15'

11:30

11:45

Кава-брейк

Пленарне засідання "Юридичні аспекти запровадження е-технологій та забезпечення
захисту у сфері інтелектуальної власності"
Модератор: Ксенія Волкова
15'

11:45

12:00

"Аспекти захисту персональних даних при реалізації електронного та
відкритого урядування". Лілія Олексюк, ВГО "Всеукраїнська асоціація
"Інформаційна безпека та Інформаційні технології", Україна

15'

12:00

12:15

" Технології на захисті інтелектуальної власності". Тарас Кислий,
Юридичне бюро "Єгоров, Пугинський, Афанасьєв і партнери", Україна

15'

12:15

12:30

"Правові виклики використання блокчейн технологій в державному
секторі". Микита Підгайний, Юридична компанія WinnerLex, Україна

15'

12:30

12:45

"Судова експертиза у сфері електронного цифрового підпису". Євген
Тимко, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз,
Україна
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15'

12:45

13:00

"Забезпечення юридичної сили та справжності електронних документів:
практичні питання ". Юрій Ковтанюк, Державна архівна служба, Україна

15'

13:00

13:15

"Тенденції розвитку українського законодавства з питань розбудови
інфраструктури відкритих ключів. Перехід до моделі eIDAS". Ксенія
Волкова, Міністерство юстиції, Україна

60'

13:15

14:15

Обід

Пленарна дискусія "Bank-ID, платіжні системи та портали надання електронних сервісів.
Інтеграція можлива!"
Модератор: Юрій Козлов
105'

14:15

16:00

Учасники пленарної дискусії

Закриття PKI Forum UA 2016

-
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4

Учасники

У PKI-Forum UA 2016 взяли участь більше 200 учасників - представників органів
державної влади, державних підприємств, комерційних і громадських організацій,
наукових установ та вищих навчальних закладів України, Білорусі, Азербайджану,
Казахстану, Литви, Естонії, Польщі.
Інтернет-аудиторія PKI-Forum UA 2016 склала більше 3 500 учасників.
№
з/п

ПІБ

Статус

Посада

Назва
органу
державної
влади/компанії і
посада

1. Bolyak

Roman

Учасник
представник
компанії

2. Kvedaravicius

Saulius

Доповідач

3. Peresada

Petro

Учасник
- Приватна особа HZ SHO
фізична особа (1
000 грн)

4. Алданов

Самат

Учасник
фізична особа

Міжнародне
бюро кредитних
історій

5. Антоненко

Сергій

Учасник
від заступник
органу
начальника
державної влади управління

Державне
агентство
питань
електронного
урядування
України

Учасник
від
органу
державної влади

Апарат
Верховної
України

Учасник
фізична особа

незалежний
експерт

6. Антонюк

7. Білоусова

Руслан

Олеся

-

Kyivstar

IT architect

SE Center
Registries

of

з

Ради
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8. Бісюк

Олександр

Учасник
від
органу
державної влади

НКРЗІ/член
комісії

9. Бондар

Антон

Учасник
представник
компанії

- представник
компанії
розробника
Mobile-ID

Авест-Україна,
генеральний
директор

10. Булавінцев

Андрій

Учасник
представник
компанії

-

АТ
"УкрСиббанк",
старший
менеджер
керівник АЦСК
АТ
"УкрСиббанк"

11. Вернигора

Александр

Учасник
представник
компанії

-

IFIN

12. Версаль

Андрій

Учасник
від
органу
державної влади

ЦВК, заступник
керівника
Служби
розпорядника
ДРВ

13. Воронін

Дмитро

Учасник
представник
компанії

Керівник відділу
ІТ та безпеки АТ
"ПЛАСКЕ"

14. Гавриков

Антон

Учасник
від
органу
державної влади

начальник
відділу
Департаменту
Адміністрація
Держспецзв'язку

15. Голота

Сергій

Учасник
представник
компанії

ГК Фокстрот

16. Горовий

Валерій

Учасник
від
органу
державної влади

-

-

Державна
казначейська
служба України
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17. Горовий

Валерій

Учасник
від
органу
державної влади

Державна
казначейська
служба України,
начальник
управління
електронних
сервісів

18. Григор'єв

В'ячеслав

Учасник
представник
компанії

ПАТ "ПроКредит
Банк"

19. Дашевський

Сергій

Учасник
від Керівник
органу
державної влади

МВС України

20. Дзюба

Сергій

Учасник
від
органу
державної влади

НКРЗІ/член
комісії

21. Діхтяренко

Микола
Данилович

Учасник
представник
компанії

ТОВ
мастер"

22. Дубінко

Дмитро

Учасник
від Заст.
органу
Генерального
державної влади директора

ДП "ІСС"

23. Дубінко

Дмитро

Учасник
від
органу
державної влади

Державна судова
адміністрація
України

24. Жданов

Гордій

Учасник
від
органу
державної влади

Департамент
кіберполіції
Національної
поліції України /
Інспектор

25. Желєзний

Андрій

Учасник
від Керівник
органу
державної влади

Міністерство
внутрішніх справ
України

-

-

"Арт-
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26. Журба

Григорій

Учасник
від
органу
державної влади

Державна судова
адміністрація
України

27. Запара

Антон

Учасник
представник
компанії

-

ООО
БИФИТ,
отдел разработки
средств КЗИ

28. Зелів'янський

Олексій

Учасник
представник
компанії

-

МБО
"Фонд
Східна Європа"

29. Ісмагілов

Артур

Учасник
фізична особа

Фізична особа

30. Казмірчук

Світлана

Учасник
представник
вищого
навчального
закладу

Національний
авіаційний
університет,
доцент кафедри
безпеки
інформаційних
технологій,
к.т.н., доц.

31. Карман

Сергій

Учасник
від Представник
органу
компанії
державної влади
(Безкоштовно)

безкоштовно

32. Карташов

Володимир

Учасник
від
органу
державної влади

заступник
начальника
відділу
Департаменту
Адміністрація
Держспецзв'язку

33. Кахута

Ігор

Учасник
представник
компанії

-

АТ "ІнфоПлюс",
Заступник
генерального
директора

34. Кузміч

Андрій

Учасник
представник
компанії

-

ДП
"УДЦР",
директор
департаменту ІТ

-
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35. Кириченко

Олена

Учасник
від
органу
державної влади

АЦСК ЗСУ

36. Клепець

Едуард

Учасник
представник
компанії

ТОВ
мастер"

37. Кліменко

Марія

Учасник
від Учасник
органу
державної влади

38. Коваль

Наталія

Учасник
- Приватна особа Онлайн
фізична особа (1
000 грн)

39. Ковтун

Влад

Доповідач

40. Кокора

Ірина

Учасник
представник
компанії

41. Комаровська

Олександра

Учасник
від фахівець
органу
державної влади

МВС України /
Департамент
інформаційних
технологій

42. Компанієць

Юрій

Учасник
від Представник
органу
компанії
державної влади
(Безкоштовно)

орган державної
влади

-

Комерційний
директор
-

"Арт-

Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі України

ТОВ Сафйер БІС
ТОВ
керівник

"КС",
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43. Корченко

Олександр

Доповідач

Національний
авіаційний
університет,
завідувач
кафедри безпеки
інформаційних
технологій,
д.т.н., професор,
лауреат
Державної премії
України в галузі
науки і техніки

44. Костенко

Сергій

Учасник
фізична особа

ТОВ "3-Т"

45. Костюк

Олексій

Доповідач

46. Кохно

Валерій

Учасник
фізична особа

незалежний
експерт

47. Криковлюк

Дмитро

Учасник
від
органу
державної влади

АЦСК ЗСУ

48. Крицька

Ірина

Учасник
- журналіст
фізична особа

інформаційний
портал
DATA.UA

49. Куклєв

Константин Учасник
представник
компанії

50. Кушковий

Олександр

Керівник

Міністерство
внутрішніх справ
України

-

ТОВ
"
Підприємство
"Пластик Карта"

Учасник
від Представник
органу
компанії
державної влади
(Безкоштовно)

орган державної
влади
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51. Лазебник

Олексій

Учасник
представник
компанії

-

Oberthur
Technologies,
фахівець
технічної
підтримки

з

52. Лещик

Надія

Учасник
від
органу
державної влади

Інститут
модернізації
змісту
освіти
МОН, завідувач
сектору
комунікацій

53. Литвинюк

Андрій

Учасник
від
органу
державної влади

Центральна
виборча комісія,
начальник
управління

54. Лихоступ

Світлана

Учасник
від Приватна особа безкоштовно
органу
державної влади
(Безкоштовно)

55. Манилов

Олег

Учасник
фізична особа

56. Марина

Мединська

Учасник
від Приватна особа безоплатна
органу
державної влади
(Безкоштовно)

57. Матвеев

Олег

Учасник
від Радник
органу
державної влади

Інформаційнодовідковий
департамент
ДФС

58. Матвєєв

Ігор

Учасник
представник
компанії

-

ТОВ
"Покровитель
страхової
турботи"

59. Матвіїв

Дмитро

Учасник
представник
компанії

-

ТОВ
мастер"

Фізична особа

"Арт-
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60. Молчанов

Данило

Учасник
представник
компанії

-

МБО
"Фонд
Східна Європа",
експерт

61. Мороз

Дмитро

Учасник
представник
компанії

-

ПАТ "ПроКредит
Банк"

62. Морозов

Тімур

Учасник
від Приватна особа Онлайн
органу
державної влади
(Безкоштовно)

63. Мялковський

Данило

Учасник
від
органу
державної влади

начальник
управління
Департаменту
Адміністрація
Держспецзв'язку

64. Орчелота

Борис

Учасник
від Представник
органу
компанії
державної влади
(Безкоштовно)

орган державної
влади

65. Павлов

Микола

Учасник
від Представник
органу
компанії
державної влади
(Безкоштовно)

Онлайн

66. Павлов

Микола

Учасник
від
органу
державної влади

Виконавчий
комітет
Бердянської
міської ради

67. Писанець

Костянтин

Учасник
представник
компанії

МБКІ

-
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68. Піскун

Андрій

Учасник
від Директор
органу
державної влади

Центр підтримки
еллектронного
урядування

69. Половинкіна

Людмила

Учасник
представник
компанії

-

ТОВ
"ЕПС
ПРОДАКШН",
генеральний
директор

70. Попова

Тетяна

Учасник
представник
компанії

-

Oberthur
Technologies,
менеджер
продажів

за

71. Проскуровський

Роман

Учасник
від
органу
державної влади

Національний
банк України

72. Романов

Іван

Учасник
від Представник
органу
компанії
державної влади
(Безкоштовно)

орган державної
влади

73. Сiнiцин

Олексiй

Учасник
представник
компанії

-

ГО "Фiлософiя
Серця"

74. Саватєєа

Сергій

Учасник
представник
компанії

-

Lifecell

75. Саватєєв

Сергій

Учасник
представник
компанії

-

lifecell,
manager

76. Сировець

Сергій

Учасник
від
органу
державної влади

Державна
міграційна
служба України

77. Скуратівський

Олександр

Учасник
представник
компанії

Фінансова Студія

-

Project
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78. Скуратівський

Олександр

Учасник
представник
компанії

Фінансова Студія

79. Сорочак

Володимир

Учасник
від
органу
державної влади

АЦСК ЗСУ

80. Стельмах

Олександр

Учасник
від
органу
державної влади

Центральна
виборча комісія,
керівник Служби
розпорядника
Державного
реєстру виборців

81. Степченков

Сергей

Доповідач

82. Тертичний

Олег

Учасник
представник
компанії

- Генеральний
директор

Державне
підприємство
Державний центр
інформаційних
ресурсів України

83. Трощенко

Вікторія

Учасник
представник
компанії

-

ДП
"УДЦР",
Директор
з
інформаційнотелекомунікацій
ного напрямку

84. Ушаков

Алексей

Учасник
представник
компанії

-

ПрАО
"МТС
Украина"
Эксперт
по
криптографическ
ой
защите
информации

85. Ушаков

Олексій

Учасник
представник
компанії

-

Водафон

-

Участник
панельної
дискусії
Mobile-ID

Авест,
техничний
по директор
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86. Хомяковский

Алексей

Учасник
представник
компанії

-

БИФИТ Серис,
ведущий
инженерпрограммист
отдела КЗИ

87. Цапко

Денис

Учасник
фізична особа

Ведущий эксперт
QB-T

88. Цапко

Денис

Учасник
представник
компанії

QB Technology
LLC

89. Царук

Олександр

Учасник
від
органу
державної влади

90. Шевчук

Олександр

Учасник
представник
компанії

91. Шостак

Ірина

Учасник
від
органу
державної влади

- Разработчик

-

ТОВ
мастер"

"Арт-

Міністерство
юстиції України
начальник
відділу
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5

Фотографії

Усі матеріали розміщено на офіційних сторінках форуму:
https://www.facebook.com/PKIForumUA/?ref=aymt_homepage_panel
та
http://pkiforum.org.ua/
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6

Резолюція за підсумками Форуму:

Резолюция по итогам проведения
Третьего международного форума по электронной цифровой подписи, услугам
доверия
и электронной идентификации «PKI Forum UA 2016»
7 октября 2016 года

г. Киев, Украина

6-7 октября 2016 года прошел Третий международный форум по электронной
цифровой подписи, услугам доверия и электронной идентификации «PKI-Forum UA 2016».
PKI-Forum UA 2016 проводится при официальной поддержке:
-

Секретариата Кабинета Министров Украины,

-

Министерства юстиции Украины,

-

Министерства внутренних дел Украины,

-

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,

-

Государственной миграционной службы Украины,

-

Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины,

- Национальной академии государственного управления при Президенте
Украины.
Организатором PKI-Forum UA 2016 выступила Всеукраинская
«Информационная безопасность и информационные технологии Украины».

ассоциация

Соорганизаторами PKI-Forum UA 2016 стали:
- Программа «Электронное управление для подотчетности власти и участия
общества» (EGAP),
- Аккредитованный центр сертификации ключей органов юстиции
Украины,
- ОО "ИТ-Альянс",
- компания 7event.group,
23
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- компания Financial Studio.
В PKI-Forum UA 2016 приняли участие более 200 участников - представителей
органов государственной власти, государственных предприятий, коммерческих и
общественных организаций, научных учреждений и высших учебных заведений Украины,
Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Литвы, Эстонии, Польши.
Интернет-аудитория PKI-Forum UA 2016 составила более 3 500 участников.
Топ-темами PKI-Forum UA 2016 было избрано:
- Законопроект «Об электронных доверительных услугах» – путь к Единому
Цифровому Рынку;
-

ID-карта – цифровой паспорт гражданина Украины;

-

Bank-ID – вызов времени по интеграции банковской системы и e-Government;

-

Mobile-ID – новация, которую ожидают граждане.

Вопросами обсуждения на Форуме стали:
- новые тенденции отрасли: ID-карта, BankID, MobileID, Blockchain, постквантовая
криптография;
- безопасность систем электронной идентификации
доверительных услуг, последние уязвимости и угрозы;
-

и

предоставления

состояние стандартизации и нормативно-правовой базы Украины и мира;

- интероперабельность технических решений, организационных и юридических
основ предоставления и получения доверительных услуг;
- банковские услуги и порталы электронных сервисов: возможность интеграции в
действующем правовом поле;
- пути выхода субъектов предоставления
международные рынки и их трансграничное признание;

доверительных

услуг

на

- направления популяризации сервисов электронной идентификации и
доверительных услуг в различных сферах экономической, социальной и административной
жизни Украины;
-

государственно-частное партнерство для финансирования ІТ — решений;

- участие учреждений науки и образования в системной перестройке
электронных сервисов.
Особое внимание вызвала тема усовершенствования законодательства Украины в
сфере развития инфраструктуры открытых ключей и предоставления услуг электронной
подписи, вопросы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского
Союза.
Также бурно обсуждалась тематика прикладных и научно-технических аспектов
создания, применения и развития национальной системы электронной цифровой
подписи согласно требованиям, будущего трансграничного электронного общества.
Приятно осознавать демократичность указанного процесса, который показал
желание и готовность органов государственной власти идти навстречу субъектам
предоставления услуг электронной цифровой подписи и электронной идентификации с
целью усовершенствования нормативно-правовой базы и создания реально работающей
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инфраструктуры открытых ключей, предоставления возможности обществу в широком
смысле использования всех возможностей информационно-телекоммуникационных
технологий с целью упрощения получения всех государственных услуг и всеобщей
демократизации общества.
Организаторы PKI-Forum UA 2016 выражают особую благодарность представителям
всех государств, которые приняли участие в Форуме, поскольку обмен опытом в
реализации отдельных аспектов PKI и варианты решения проблемных вопросов является
чрезвычайно важным для специалистов и экспертов в сфере электронной цифровой
подписи и построения трансграничного пространства доверия.
Все участники PKI-Forum UA 2016 с интересом приняли участие в пленарных
заседаниях и панельных дискуссиях, которые касались внутренних и международных
практик применения РКI, электронной цифровой подписи и услуг электронной
идентификации, обмена опытом в предоставлении услуг доверия.
Тематика прикладных аспектов применения электронной цифровой подписи в
системах электронного правительства позволила собрать ведущих специалистов в
указанной отрасли и рассмотреть механизмы реализации использования электронной
цифровой подписи для предоставления административных услуг, в том числе их
технологические и организационные особенности.
Особый интерес вызвал практический показ интеграции технологии мобильной
идентификации и электронной подписи, центров сертификации, порталов и
приложений двух государств: Украины и Азербайджана. Это послужило живым
примером технологической основы трансграничного признания сертификатов и
электронных подписей.
Активное обсуждение вызвали и вопросы электронных архивов, полезным для
ведущих специалистов в этой отрасли оказался мировой опыт использования
электронной цифровой подписи в архивной практике, обсуждение вопросов обеспечения
подлинности документов в электронной форме во время длительного и постоянного
хранения и организации постоянного хранения сертификатов ключей, срок действия
которых истек, и организации доступа к ним.
Следует отметить, что по мере расширения использования информационнотелекоммуникационных технологий в нашей повседневной жизни все более
актуальными являются проблемы информационной безопасности в инфраструктуре
открытых ключей и системах электронной идентификации.
Традиционный интерес вызвала тематика построения комплексных систем
защиты информации, применения прикладных решений использования средств строгой
аутентификации, защищенных носителей ключевых данных и квалифицированных
(надежных) средств электронной цифровой подписи.
По результатам обсуждения актуальных вопросов мероприятия, участники PKIForum UA 2016 пришли к следующим выводам:
1. На сегодня основными актуальными вопросами для безопасного
функционирования и дальнейшего развития сферы использования инфраструктуры
открытых ключей, предоставления услуг электронной цифровой подписи и
электронной идентификации являются:
избирательное и недостаточное использование возможностей электронного
документооборота документов в государственных структурах, недостаточное доверие к
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электронной цифровой подписи как граждан и бизнес-структур, так и среди отдельных
представителей органов государственной власти;
отсутствие унифицированных требований к надежным средствам создания и
проверки электронной цифровой подписи;
расширение перечня и дифференциация
использованием инфраструктуры открытых ключей;

услуг,

предоставляемых

с

проблемы информационной безопасности использования инфраструктуры
открытых ключей, электронной цифровой подписи и электронной идентификации;
отсутствие нормативных оснований для признания иностранных сертификатов
открытых ключей и электронных подписей, используемыж при предоставлении
юридически значимых услуг в электронном виде для развития трансграничного
сотрудничества во всех сферах.
2. Перспективными задачами, которые требуют решения, на данный момент
являются:
- реформирование законодательства Украины в сфере использования
возможностей инфраструктуры открытых ключей и предоставления электронных
услуг;
- усовершенствование механизмов осуществления контроля в сфере
предоставления услуг доверия при использовании возможностей инфраструктуры
открытых ключей;
- установление требований безопасности к надежным средствам создания и
использования электронной цифровой подписи и систем электронной идентификации;
- стандартизации инфраструктуры открытых ключей, предоставления услуг
электронной цифровой подписи и аутентификации;
- усовершенствование механизмов защиты персональных данных с учетом
реформированного законодательства ЕС в этой сфере;
- усовершенствование
законодательства
и
технологических
трансграничного применения электронной цифровой подписи.

решений

Приятно отметить, что Третий международный форум по электронной
цифровой подписи, услугам доверия и электронной идентификации PKI-FORUM UA 2016 по
составу участников и актуальности выступлений показал, что интерес к тематике
Форума увеличивается с каждым днем, тем более, что на данном этапе развития
Украина является полноценным членом глобального информационного общества, что
позволяет создавать условия построения глобального пространства доверия и
трансграничного признания электронной цифровой подписи и услуг электронной
идентификации ведь главной целью нашей работы является создание необходимых
условий для укрепления электронного взаимодействия во всех сферах развития
общества и налаживанию международного сотрудничества в этих направлениях.
Тематика в сфере электронной цифровой подписи и информационной безопасности
приобретает все новое значение, позволяет реализации в киберпространстве
экономических и социально значимым задач, что вызывает необходимость
международного сотрудничества в этой сфере с целью преодоления существующих
проблем и трудностей и выработки оптимальных вариантов их решений.
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Искренне благодарим всех участников и гостей Форума и, пользуясь возможностью,
приглашаем на следующий, Четвертый международный форум п по электронной
цифровой подписи, услугам доверия и электронной идентификации PKI-Forum UA 2017,
проведение которого анонсируется на лето следующего года.
Надеемся, что следующая встреча пройдет в такой же творческой и дружеской
атмосфере, в которой удалось провести и PKI-Forum UA 2016.
Желаем всем участникам PKI-Forum UA 2016 больших успехов в реализации
поставленных задач на краткосрочную и долгосрочную перспективу, здоровья и счастья им
и их близким.
Выражаем уверенность в том, что круг друзей PKI-Forum UA расширится, и мы снова
соберемся для нахождения путей решения наилучших веторов развития инфраструктуры
открытых ключей, предоставления услуг электронной цифровой подписи и электронной
идентификации.
Рады будем видеть всех тех, кому небезразлично цифровое будущее наших стран,
снова в Украине на PKI-Forum UA.
Программный комитет PKI-Forum UA
Предложения к тексту Резолюции принимаются до 14 февраля 2017 года
по адресу: info@vaibit.org
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