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Електронна демократія (е-демократія) -

форма демократії, що визначається використанням
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як основного
засобу для колективних розумових (краудсорсінг) і
адміністративних процесів (інформування, прийняття спільних
рішень - електронне голосування, контролювання виконаннярішень - електронне голосування, контролювання виконання
рішень і т. д. ) на всіх рівнях - починаючи з рівня місцевого
самоврядування і закінчуючи міжнародним.

(http://ru.wikipedia.org/wiki/)





Влада ГромадськістьВлада Громадськість



Завдання e-democracy полягає в тому, щоб участь громадян у

державній політиці прийняття рішень було більш легким і простим.

e-democracy може допомогти громадянам взяти активнішу

участь у розробці політики, зробити процес прийняття рішень більш
прозорим і наблизити уряд до людей або до підвищення політичної
легітимності.

(http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipul.htm#hdr_1)

На відміну від e-government, створюваного «зверху» для

більш ефективного функціонування державного апарату,

e-democracy орієнтована на якісне підвищення рівня участі

громадян у політичному житті, тобто на ініціативу «знизу» в
управлінні державою.

(http://bankrabot.com/work/work_74904.html?similar=1)



Готовність 
громадськості

Готовність 
влади

Готовність 
інфраструктури



У перший рік роботи на посаді мера Мартін О’Меллі(Балтимор)
помітно вдосконалив систему збирання статистичних даних. Нова
програма отримала назву CitiStat. Через неї можна контролювати усі
ключові інфраструктурні процеси в місті: роботу установ, виконання
громадських робіт, питання оренди нерухомості, транспорт і поліцію.
Одна комп’ютерна програма заощадила для міста 100 мільйонів
доларів і зробила життя містян щасливішим. За статистикою, за час
використання програми рівень прогулів в адміністрації зменшився
удвічі, а понаднормові міських службовців - істотно скоротилися.



В серпні 2011 року на офіційному сайті Вінницької міської ради
впроваджено елемент е-урядування – «Мапа звернень громадян».
Кожен житель міста, скориставшись даним сервісом, може
самостійно відправити своє звернення диспетчерам відділу
оперативного реагування «Цілодобова варта» з прив’язкою до
електронної карти міста і можливістю приєднати до звернення
будь-які матеріали (фото, відео тощо).



https://petitions.whitehouse.gov/ це електронний інструмент We the People, що дозволяє
кожному написати петицію в Адміністрацію президента Барака Обами. Якщо цю петицію за
місяць підтримає 5000 людей, то вона в обов’язковому порядку буде розглянута Урядом США
з обов’язковим опублікуванням результатів цього розгляду. Для збору голосів
використовуються як електронна пошта, так і соціальні мережі.



Сервіс "Моя територія" дозволяє будь-якому жителю повідомляти
про такі проблеми, відстежувати їх стан і оцінювати роботу
відповідних служб. Відкритість, публічність та привернення уваги до
проблеми - ось механізми, які змушують відповідальні організації
діяти оперативно і дійсно більш відповідально.
Головна ідея схожих проектів - відновити за допомогою мережевого
ентузіазму нормальне положення речей. «Сині відерця», #OcupyAbay,
мережевий адвокатський проект Каца, «РозПил» з «РосЯмою» та інші
вітчизняні проекти є прикладами мережевої демократії.



Соціальними мережами користуються 82% від всіх Інтернет-користувачів у світі - це 1,2
млрд. чоловік. Високий рівень їх проникнення відображає один з головних трендів
глобальної мережі - як тільки люди підключаються до Інтернету, вони негайно починають
спілкуватися з іншими людьми. Ще більш красномовна статистика часу, проведеного
користувачами в мережі - за останні кілька років кількість годин, яку люди провели в
соціальних мережах, збільшилася втричі. У жовтні 2011 року використання соціальних
мереж стало найпопулярнішим заняттям серед Інтернет-аудиторії. З 5 хвилин в Інтернеті
одна проводиться в якій-небудь соціальній мережі. У березні 2007 року соціальні мережі
займали у користувачів лише 6% часу.



Краудсорсінг
та сфери його
застосування

Колективні механізми прийняття рішень та управління;

Підвищення якості обслуговування;

Пошук інновацій;

Пошук та формування кадрового резерву;

застосування

Колективний аналіз та прогнозування;

Інтернет практики та інструменти в освіті;

Бренд-менеджмент.



Громадськість

Влада



e-democracy

e-goverment

e-citizens



Дякуємо за увагу!

Олег ЛевченкоОлег Левченко
ГО «Подільська агенція регіонального розвитку»

Муніципально-громадський центр «Е-урядування»
м. Вінниця, вул. Червоних партизанів, 7

тел.: (0432) 694432
ел. пошта: info@pard.org.ua

www.pard.org.ua


