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громадських об'еднань та асоцiацiй,
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зАявА
на участь у Конференцii громадських обrеднань та асоцiацiЙ

для обрання члена Наглядовоi ради НСТУ

найменування Громадська органiзацiя "Аналiтичний центр''Iнтернет-правоюА"

Статус |ромадська органiзацiя

Сфера дiяльностi

Щата реестрацiТ 26.| |.201 5

Мiсцезнаходження та KoHTaKTHi данi вулиця Металургiв 3, 31, м. Суми, 40004;
contact@ilaw. сепtеr, 0 5 04 5 0 607 5

(у r.ч. адреса елекгронноi пошти, номер телефону)

прiзвище, iм'я, по батьковi членiв наглядових, виконавчих та контролъних
органiв об'еднання
Горкуша Михайло Юрiйович, Бирченко Богдан Вiкторович

опис дiяльностi об'еднання упродовж трьох poKiB, що передують дню подання
заяви на участь у Конференцii

органiзацiя займа€ться спектром проектiв, пов'язаних iз забезпеченням правлюдини в iHTepHeT, а також ствердженням прав |ромади на реалiзацiю cBoixсвобод через iнструменти електронноТ д.rо*рч.iТ: за участi нашоi органiзацiI
розроблено та прийнято змiни до положення про е-петицii СумськоТ MicbKoi
ради; також, внесено ряд пропозицiй щодо розвитку бюджету y"acTi.
органiзовано подання мiсцевоi iнiцiативи та забезпеч."ь-консультування
осББ щодо використання iHcTpyMeHTiB мiсцевоТ демократii.
Продовжено iнiцiативи iз просвiтницькоi дiяльностi - проведеннi лекцiй натему забезпечення цифрових прав в мережi IHTepHeT для шкiльництва, запис
ocBiTHix подкастiв.

/



Перелiк реалiзованих проектiв

(2021 р.)
2. Консулътування iз забезпечення права на ocBiry iз використаНIuIМ

сучасних iHcTpyMeHTiB - менторська пiдтримка шкiл (2020,2021 рр).
3. Мiсцева iнiцiатива кПро Фонд фiнансуваннrl енергоефективних заходiв

"Активна Громада" (20l9 р.)
4. Проект "Розмова PRO": серiя ocBiTHix зустрiчей iз представниками

громадськостi та мiсцевоi влади за темою захисry прав та iHTepeciB
громадян (2018 р.)

5. Просвiтницька кампанiя щодо використання iHcTpyMeHTiB електронноТ

демократii (2018 р.)
6. Розробка та впровадження змiн до положення про е-петицii у м. Суми _

проведено ряд консультацiй та обговорень (2018 р.)

Проведенi заходи
1. Клуб електронних демократiв започатковано платформу, наразi

тривають консультацii та набiр команди.
а. Започатковано подкаст E-dem talks - 2020 piK

2. Консультування iз забезпечення права на ocBiry iз використанням
сучасних iHcTpyMeHTiB - менторська пiдтримка шкiл

а. Протягом 201,9-2020 проведено серiю тренiнгiв для шкiльних
колективiв

Ь. Запропоновано новий набiр шкiл - прямий ефiр,2021 piK
3. Мiсцева iнiцiатива uПро Фонд фiнансування енергоефективних заходiв

Асоцiацiй об'еднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв>
спiльно iз Громадським фондом "Суми" та всеукраiнською iнiцiативою
"Активна Громадаu - 2019 piK

а. Проведено вступний круглий стiл
Ь. КонсультацiТ iз ОСББ
с. ,,Щва зiбрання щодо реаrriзацii мiсцевоi iнiцiативи

4. Проект ocBiTHix зустрiчей iз представниками мiсцевоi влади "Розмова
PRO" - 20118 piK та ранiше

5. Просвiтницька кампанiя щодо використання iHcTpyMeHTiB електронноi
демократii - на платформi ГО "MicTo розумних" 2018 piK

6. Розробка та впровадження змiн до положення про е-петицii у м. Суми -
проведено ряд консультацiй та обговорень - 2018 piK. Про початок
iнiцiативи.



lpyKoBaHi та електроннi видання

https ://edemocrats. club/edc- govoryat-v-e-dem-talks/

4|62з458з7 |5l

https : //ilaw. center/e-demokratiya-shcho-tse- i-navishcho/

https : //www.y оutuЬе. com/watch?v:F -Y3 z giGDaE

Iнформацiя про керiвника
Горкуша Михайло Юрiйович, |992 р.н. магiстр права, з 2015 року - гопова ГО
АЩ "Iнтернет-право ЮА", з 20117 по 2019 - очолював iнiцiативу "Активна
Громада" в м. Суми; з 2019 - проект iз медiаграмотностi для викJIадацького

складу шкiл Сумськоi областi вiд IREX - "Вивчай та розрiзняй: iнфо-медiйна
грамотнiсть".
З 2О20 - штатний експерт iз кiбербезпеки та технологiй Мiжнародноi фундацii
виборчих систем в YKpaiHi (IFES)

Публiкацii:
1. Горкуша М. Ю. Проблеми нормативного забезпечення банкiвськоi

дiяльностi у 1917-|920 рр. / А. О. Ткаченко, А. В. Павленко, М. Ю.
Горкуша // Проблеми i перспективи розвитку банкiвськоi системи
УкраiЪи [Текст] : збiрник тез доповiдей XIII ВсеукраiЪськоi науково-
практичноТ конференцiТ (28-29 жовтня 2010 р.) : у 2-хт. / .Щержавний
вищий навчutльний заклад "Украiнська академiя банкiвськоi справи
Нацiонального банку УкраIни". - Суми : ЩВНЗ "УАБС НБУ", 20t0. - Т.
2. _ с.205-207.

2. Горкуша М. Ю. Особливостi укладення трудового договору з

надомниками: пропозицii законодавчого регулювання [Електронний
ресурс] / Молодiжний науковий вiсник Украiнськоi академii банкiвськоi
справи Нацiоншrьного банку Украiни: Серiя <Юридичнi науки>,Z0l|. -

Nч 1(1). - Режим достуtry:
http://bulletin.uabs.edu.ualstore/jur/201 1/9Ь26f79сЬ20аеас2741 869524Ь0863

zýф.
3. Горкуша М. Ю. Перспективи вирiшення Iнтернет-спорiв [Електронний

ресурс] / Молодiжний науковий вiсник Украiнськоi академii банкiвськоТ
справи Нацiонального банку Украiни: Серiя <Юридичнi наукп>,2012. -

N9 1(2). - Режим доступу:



4

http :/Zbulletin.uabs.edu.ua/store/j чr/20 1 2/f0d4f8adcf2b 1 d9bбfad2d8O9caf29b

9дf
4. Горкуша М. Ю. особливостi лiквiдацii об'еднанъ громадян в YKpatHi:

.rрЪбп.rч та шляхи вирiшення [Електронний ресурс] / Молодiжний
науковий вiсник Украiъськоi академii банкiвськот справи Нацiонального

банкУ Украiни: Серiя кЮридичнi науки>>,20|2. - J\b 2(3). - Режим

доступу:
htф:izЬчllеtiп.uаЬs.еdu.чаlstоrе4чr/2012lf50662а9Ь7бб346е3З9fl 523fa7385

ллdf
5. Горкуша М. Ю. технiчна редакцiя, пiдбiр i опрацюваннrI документlв -

Когород г. I., Ткаченко А. о., Чунаков в. о. Правовi засади дiяльностi

унiверситетiв у системi освiти (кiнець xvIII - початок ХХ ст,) / г, L
kо.оiод, д. о. Ткаченко, в. о. Чунаков. - Суми: тоВ ",.Щрукарський дiм

"Папiрус",20lЗ. - 114 с.

6. Горкуйа М. Ю. Способи захисry авторського права на веб-сайт

[Електронний ресурс] / Молодiжний науковий вiсник УкраiЪськоi

u*uд.riТ банкiвсьКоi справИ Нацiонального банку УкраiЪи: Серiя

кЮридичнi науки>,20lЗ. - Nч 1(а). - Режим доступу:
http:rbulletin.uabs.edu.ua/store/jur/2013/09abaб5b2de2c371fcadc8O9d53bbcf
3лdf

7. Горкуша М. Ю. Проблеми вреryлювання вiдносин у сферi електронних

систеМ розрахункiв [ЕлектронниЙ ресурс] / Моподiжний науковий

вiсниК VкраiнiЬкоi академii банкiвськоi справИ Нацiонального банку

УкраiЪи: Серiя: Економiчнi науки, 2013. - J\b 5. Режим доступу:
http://www.bulletin.uabs.edu.ualstore/eco/2013/0al Ob7b8617ba3ebf/dbft33d

53fa187.pdf.
8. ГоркУша М. Ю. Порiвняльно-правовий ана-гriз процедур захисту вlд

порушення авторських прав в мережi IHTepHeT [Електронний ресурс] /

молодiжний науковий вiсник Украiъськоi академiт банкiвськоi справи

нацiонального бч"*у Украiни: Спецiальний випуск: за матерiа_гlамихvl

всеукраiнськоi науково-практичноi конференцii студентiв "Проблеми та

перспективи розвитку банкiвськоi системи УкраТни: погляд у майбутнс"

(14 березня2О13 р.).- Суми: двнЗ (УАБС НБУ)), 201rз, - c.64l - Режим

доступу:
http:i/www.bulletin.uabs.edu.ualimages/stories/SpecVupuskЛ/isnyk_SPec W
pusk.pdf

9. Горкуша М. Ю. Шляхи запровадження правового механlзму захисту

прав iнтелектуальноi власностi, порушених в мережi IHTepHeT

[Електронний ресурс] / Молодiжний науковий вiсник УкраiЪськоi
u*чд.riТ банкiвсьКоi справИ НацiонаЛъногО банкУ УкраiЪи: Серiя

<<Юридичнi науки>,2013. - J\b 2(5). - Режим досryпу:
http//bulletin.uabs.edu.ua/store/jur/2013/cdOcO178efcbff Labd45240e7cb484

74.рdf-Назвазекрану.
10.Горкуша М. Ю. Проблеми реалiзацii концепцii Е-урядування в YKpaiHi:

фiнансово-правовий аспект [Електронний ресурс] / Молодiжний
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науковий вiсник ykpaiHcbkoТ академii банкiвськоi справи Нацiонального

банку Украiни : Спецвипуск за матерiа-гrами В сеукраiнськоi науково-.

практичноТ конференцii студентiв (20 лютого 2014 р.) "Проблеми та

перспективи розвитку фiнансовоТ системи краiЪи: погляд у майбутне -

Том I". - Режим доступу:
http://bulletin.uabs.edu.ua/images/stories/SpecVupusk/Visnyk_spec_vypusk_
02201 4.pdf - Назва з екрану.

l l.Горкуша М. Ю. Захист авторських та сумiжних прав, порушених в

мережi IHTepHeT / м. ю. Горкуша // Iнтелекту€шьна власнiсть в YKpaiHi. -

2014. - J\Ъ 6. - с.36-46.
12.Горкуша М. Ю. Правовi аспекти функцiонування банкiвського

електронного документообiry [Електронний ресурс] / Молодiжний
науковий вiсник Украiъськоi академii банкiвськоi справи Нацiонального
банку УкраiЪи. Серiя "Юридичнi науки",20|4. - Jф 2. - Режим доступу:
http://bulletin.uabs.edu.ualstore/jur/b9clcef2bf0le5c9a19378f9fb4d4ced.pdf.
- Назва з екрана.

13.горкуша м. ю. правовi засади банкiвського електронного

документообiry [Текст] / м. ю. Горкуша, д. м. Лук"янець. - Суми :

двнз ,,удБс нБу,,, 2015. _ t2 с. _ (препринт /.щержавний вищий
навч€шьний заклад "Украiнська академiя банкiвськоi справи

Нацiонального банку Украiни" ; UABS кр/2015/004). - Режим доступу:
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789l|3290-НазваЗекраНа.

l4.Горкуша М. Ю. Правовi засади реryлювання iдентифiкаторiв в YKpaiHi /

М. Ю. Горкуша // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iM.

В. Н. Каразiна. Серiя "Право". - 20|5. - }ф 20. - с. 140-|44.
15.горкуша М. Ю. Проблеми нормативного реryлювання встановлення

довiри до електронного пiдпису в YKpaiHi / М. Ю. Горкуша // Проблеми
нормативного реryлювання встановленнJI довiри до електронного
пiдпису в Украiнi [Текст] : IT право: проблеми i перспективи розвиткУ В

УкраiЪi: збiрник матерiалiв науково-практичноi конференцii. - Львiв :

НУ "Львiвська полiтехнiка",20l6. - С.з7-4|.
1d.Gorkusha М. Yu. Features of Legal Regulation of using digital signature in

Ukraine / М. Yu. Gorkusha / Fеаtчrеs of Legal Regulation of using digital
signature in Ukraine [Text] : Академiчнi та HayKoBi виклики рiзноманiтних
галузей знань у 21-му столiттi: матерiали VI BceyKpaiHcbKoi
студентськоi конференцii з мiжнародною участю. - XapKiB : ХаркiвськиЙ
нацiональний унiверситет iMeHi В. Н. Каразiна,201'7. - С. 18-19.

17.Горкуша М. Ю. Особливостi визначення поняття "електронниЙ пiдпис":
порiвняльно-правовий аналiз / М. Ю. Горкуша /i Особливостi
визначення поняття "елекцlонний пiдпис" : порiвняльно-правовий анаЛiЗ

[Текст] : Акryальнi проблеми правовоi науки i державотворення в

Украiнi в KoHTeKcTi правовоi iнтеграцii : Матерiали Х Мiжнародноi
науково-практиtlноi конференцiТ (20,21 травня 2017 року, м. Суми) /

Сумська фiлiя Харкiвського нацiона-гrьного унiверситет внутрiшнiх
справ. - Суми : Видавничий дiм "Ельдорадо", 2017. - С- З4-З6.



l8.ГоркУша М. Ю. Коментар 4 (до роздiлу 3) // IТ-сфера в YKpaTHi.
Законодавство. Судова практика. Коментар / зазаг. ред. т. в.
Бачинського, Р. I. Радейко. КиiЪ: Юрiнком IHTep,2018. 360 с.

(прiзвище, iм'я, по батьковi; piK народження; iнформацiя про ocBiry та науковий сryпiнь у разi наявностi; iнформаuiяпро трудову дiяльнiсть; перелiк публiкацiЙ у друков.лних вид.rннях, у мережi IHTepHb 
"ощоj 

i"6орrачi" npo y"u.r"y
конференцiях, публiчних зZlходtlх, теми висryпiв)

Iнформацiя про iнших членiв
БирченкО БогдаН ВiктороВич,1992 р.н, магiстр права, юрист Сумського
машинобудiвного науково-виробничого обlеднання

Посилання на матерiЕtли засобiв масовоi iнформацii, у мережi IHTepHeT, в яких
висвiтлЮваласЯ дiяльнiсТь об' еднання упрОдовЖ .rо.r.рaдr,iх трьох poKiB
https://ilaw.center

Керiвник

Дата

м. п.
(за наявностi)

://mеdi

ff'ýýцJ о1gtý
l'-t/vrl{. -:+

ijlбр do:r -

https ://edemocrats. club/


