В Національній академії державного управління при
Президентові України відбулася щорічна науково-практична
конференція «Дні інформаційного суспільства-2013»
20 травня в Національній академії державного управління при
Президентові України відбулася щорічна науково-практична конференція
«Дні
інформаційного
суспільства-2013»,
організована
кафедрою
інформаційної політики та технологій Національної академії державного
управління при Президентові України спільно з Головним управлінням пресслужби та комунікацій Адміністрації Президента України, Міжнародним
громадським об’єднанням «Платформа «Діалог Євразії» та неурядовою
організацією «Україна в Європі» (Франція).
Вперше одну з дискусійних вебінар-панелей конференції було
присвячено темі «Публічні комунікації і реформи: влада – медіа –
суспільство». В обговоренні цієї теми взяли участь керівник Головного
управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації
Президента України Денис Іванеско, заступник Голови Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення, представник України у
Керівному комітеті Ради Європи з питань медіа та інформаційного
суспільства Лариса Мудрак, народні депутати України Андрій Шевченко та
Рустам Раупов, експерт Проекту Ради Європи «Впровадження європейських
стандартів в українському медійному середовищі» Стівен Віттл.
Як підкреслила заступник Голови Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення, представник України у Керівному
комітеті Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства
Л.Мудрак, сьогодні найбільш відкритим комунікативним майданчиком влади
і ЗМІ є Міжвідомча робоча групи з аналізу стану додержання законодавства
про свободу слова та захист прав журналістів, яку очолює Прес-секретар
Президента України Д.Чепак. Саме на цій платформі влада і ЗМІ публічно
обговорюють актуальні проблеми, намагаються знайти шляхи порозуміння.
Експерт Проекту Ради Європи «Впровадження європейських
стандартів в українському медійному середовищі», міжнародний експерт
Ради Європи Стівен Віттл підкреслив важливість розвитку органів
саморегулювання ЗМІ, що відповідають перед громадянами за якість
інформування. Така якість, на його думку, може бути забезпечена якісними
комунікаціями влади і медіа. Продовжуючи дискусію, керівник Головного
управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації
Президента України Денис Іванеско, зокрема, висловив думку про
важливість започаткованого формату комунікацій влади і ЗМІ у рамках
проекту «Відкрита розмова». За його словами, цей проект активно сприяє
забезпеченню прозорості інформації про діяльність органів влади.

В межах конференції відбулися також дискусійна панель «Держава
on-line – перспектива і реальність електронного урядування», круглі столи
«Забезпечення прав представників ЗМІ»,«Електронне урядування на
центральному, регіональному та місцевому рівнях – доступність послуг для
громадянина», «Суспільство знань і економіка знань як фактори успіху
країни в інформаційному світі».
Джерело: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/5/21/90477.htm

