РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Всеукраїнської Асоціації «Інформаційна безпека та інформаційні технології»
протягом 2016 року
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Доповідь Голови РГ2 Свобода, юстиція, права людини на Першій
щоквартальна зустріч членів двосторонніх органів асоціації з
Української Сторони з представниками Української Сторони
Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС 24.03.2016.
СТАН ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ ЗА
НАПРЯМОМ ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА Доповідь
голови РГ2 Свобода, юстиція, права людини Української сторони
ПГС Україна-ЄС 15 липня 2016 року на зустрічі Віце-прем’єрміністра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції та
інших членів Уряду з представниками Української Сторони
Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС
Участь
у
підготовці
аналітичної
доповіді
«Антидискримінаційне законодавство
та практика:
права
вразливих груп в контексті виконання Угоди про асоціацію».
Підготовка та надання Міністерству юстиції рекомендацій щодо
реформування сфери захисту персональних даних та концепції,
підготовленої співробітниками офісу Омбудсмана (Резюме Оскільки Регламент ЄС №669 вже набрав чинності, а практика
ЄСПЧ щодо статті 8 Конвенції є достатньою, але не вивченою в
Україні, особливо що стосується захисту ПД в Інтернет,
пропонуємо Концепцію викласти на громадське обговорення і до
кінця року підготувати більш відповідний законодавству ЄС у
сфері захисту ПД та Угоді з ЄС документ.)
Спільно з МВС здійснюється опрацювання нових вимог щодо
захисту персональних даних у сфері правоохоронної діяльності
(Регламент ЄС №670).

Моніторинг виконання Угоди про асоціацію, аналіз законопроектів:
- Участь у постійній робочій групі Комітету ВРУ з питань
інформатизації та зв’язку щодо підготовки законопроекту
«Про електронні довірчі послуги» (ДОПОВНЕННЯ XVII-3
ПРАВИЛА,
ЩО
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ
ДО
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ), аналіз законопроектів
щодо хмарних сервісів, аналіз концепції реформи захисту

персональних даних та доступу до публічної інформації, тісна
співпраця з даним Комітетом щодо майбутньої підготовки
реформи сфери захисту персональних даних (особливо у сфері
цифрової економіки);
- Участь у заходах, організованих органами державної влади з
питань кібербезпеки, впровадження електронного урядування,
е-демократії, підвищення спроможності громадян у
застосуванні електронних сервісів, захисту персональних
даних тощо;
- Аналіз законодавства щодо роздержавлення ЗМІ
Адвокаційна діяльність, публічні заходи, зустрічі (у т.ч. в рамках
діалогу з владою):
- Організація та проведення Третього «PKI-Forum UA 2016 (200
учасників, 5000 он-лайн учасників , постійна триваюча
дискусія з усіма стейкхолдерами електронних послуг та
ідентифікації);
- участь у круглому столі, присвячений презентації
Європейського Діалогу з управління Інтернетом;
- виступ
на
ІІ
Міжнародній
науково-практичній
конференції «Інформаційні технології та взаємодії» КНУ
ім.Т.Шевченка;
- виступ на Міжнародній конференції «Технології безпеки.
Інформаційні системи безпеки 2016»;
- участь у конференції: "Електронне урядування. Біометричний
паспорт";
- участь у круглому столі «Безпечний інтернет» за участю
представників державних органів та громадських організацій,
зацікавлених у здійсненні заходів задля безпечного інтернету
для дітей у Державному агентстві з питань електронного
урядування України;
- модерація круглого столу та участь у Конференції Е-освіта для
Е-урядування, організовано EGAP;

- політичний круглий стіл з питань еДемократії в Україні:
Робочий прогрес, але що далі?;
- віддалена участь в дискусії, яка відбулась у Марракеші
(Марокко), в ході 55-ї конференції ICANN;
- участь у круглому столі «Національна ідентичність та
глобальний світ»;
- участь у Дні інформаційного суспільства 19 травня 2016 року
в Національній академії державного управління при
Президентові України;
- участь у щорічній Всеукраїнській науково-практичній
конференції за міжнародною участю "Державна служба та
публічна політика: проблеми і перспективи розвитку" 27
травня 2016 року;
- участь у круглому столі з питань запровадження декларування,
організованим Інститутом стратегічних досліджень імені
Голди Меїр https://www.youtube.com/watch?v=wTYA1yeew2k;
- проведення опитування відповідальних державних органів та
установ для підготовки доповіді щодо свободи слова та
роздержавлення засобів масової інформації (матеріали
отримано, доповідь готується)
- участь у коаліції з е-демократії щодо підготовки проекту
концепції та плану заходів з е-демократії.

Триває постійний діалог з владою з питань електронної
економіки, прав людини на доступ до інформації, свободи слова та
захисту персональних даних. У цьому році фокус буде трохи
розширено на економічні права та свободи, в тому числі права
власності, захист прав споживачів та у особливому фокусі - питання
захисту прав людей на окупованій території та території зони АТО.
Усі матеріали розміщуються на сайтах http:/ forum.pki.org.ua/
http://personal-data-forum.pki.org.ua/ , http://vaibit.org.ua/ та на моїй
сторінці у ФБ.

На 2017 рік (квітень) заплановано створення окремої сторінки
РГ2 Свобода, юстиція, права людини у ФБ, та планується проведення
ще двох міжнародних форумів: е-комерції та е-урядування як частини
е-демократії, крім вже анонсованого Міжнародного форуму «Захист
персональних даних у сфері цифрової економіки» (26 січня 2017 року)
та традиційного PKI Forum UA (осінь 2017).

