Всеукраїнське
об`єднання
громадян
«Всеукраїнська
Асоціація
«Інформаційна безпека та інформаційні технології» інформує про результати
діяльності Всеукраїнської Асоціації «Інформаційна безпека та інформаційні
технології» протягом 2014-2015 року:
1.
Постійне представництво і діяльність у роботі Науково-експертної ради з
питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві
юстиції України, Спільної робочої групи Міністерства юстиції України,
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України з розробки проектів нормативно-правових актів у сфері електронного
цифрового підпису, Постійно діючої комісії з акредитації засвідчувальних центрів
та центрів сертифікації ключів.
2.
Здійснено аналіз усіх проектів законів «Про довірчі послуги», «Про внесення
змін до Закону України «Про електронний цифровий підпис» та інших актів
законодавства у сфері надання електронних послуг.
3.
Участь у ХVІІ Міжнародній науково-практичній конференції «БЕЗПЕКА
ІНФОРМАЦІЇ У ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ» 26
- 28 травня 2015 року.
4.
Участь у науково-практичній конференції за міжнародною участю «Дні
інформаційного суспільства-2015» в Національній академії державного управління
при Президентові України .
5.
Зустріч з Президентом Латвійської Республіки (1999–2007) Вайрою ВікеФрейбергою;
6.
Семінар «Європейський вектор розвитку електронного урядування: досвід
Латвії для України»
7.
Міжнародна конференція з відкритих урядових даних (IODC);
8.
Міжнародна конференція
«Перспективи E-Парламенту. Відкритість,
прозорість, підзвітність. Сучасні рішення для комунікації депутатів та виборців»
(USAID Рада);
9.
Семінар “Електронні сервіси: Досвід Молдови для України.”;
10. Відкрита зустріч “Електронне урядування. Досвід Канади”;
11. Участь у заході щодо обговорення проекту Національної стратегії
електронної ідентифікації;
12. Круглий стіл, присвячений питанню пріоритетності та черговості відкриття
державних даних, організатором є громадська організація SocialBoost у
партнерстві з Державним агентством з питань електронного урядування України
за підтримки Програми розвитку ООН в Україні;
13. Розробка проекту Білої книги електронної демократії у співпраці Робоча
група з розробки урядової політики у сфері розвитку електронного урядування
України при Віце-прем’єр-міністрові України, Державне агентство з питань
електронного урядування України;

14. Круглий стіл, присвячений презентації Європейського Діалогу з управління
Інтернетом
15. Доклад на ІV Международной конференции «Безопасность финансовокредитных учреждений: новые вызовы – новые решения – 2015».
16. Міжнародна конференція «Технології безпеки. Інформаційні системи
безпеки 2015»
17. Конференція: "Електронне урядування. Біометричний паспорт"
18. Круглий стіл «Безпечний інтернет» за участю представників державних
органів та громадських організацій, зацікавлених у здійсненні заходів задля
безпечного інтернету для дітей.
19. Участь у Платформі громадянського суспільства як голови робочої групи 2
«Свобода, юстиція, права людини». 10-12.02.2016р. в Брюсселі відбулося спільне
засідання Української і Європейської сторін в Платформі громадянського
суспільства "Україна-ЄС". Документи опубліковані на веб-сайті ВАІБІТ.

Також наразі здійснюється підготовка до організації Третього міжнародного
Форуму з електронного цифрового підпису «РКІ-FORUM Україна 2016» у рамках
ХVІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ У
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ».

