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(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 прав
людини в iHTepHeT, а також ствердженням прав
|ромади на реалiзацiю cBoix
свобод 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

на

тему забезпечення цифрових прав в мережi IHTepHeT
для шкiльництва, запис
ocBiTHix подкастiв.

Перелiк реалiзованих проектiв
(2021 р.)

забезпечення права на ocBiry iз використаНIuIМ
сучасних iHcTpyMeHTiB - менторська пiдтримка шкiл (2020,2021 рр).
3. Мiсцева iнiцiатива кПро Фонд фiнансуваннrl енергоефективних заходiв

2. Консулътування

iз

"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
2018 piK. Про початок
проведено ряд консультацiй та обговорень
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
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надомниками: пропозицii законодавчого регулювання [Електронний
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нормативного реryлювання встановленнJI довiри до електронного
пiдпису в Украiнi [Текст] : IT право: проблеми i перспективи розвиткУ В
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1d.Gorkusha М. Yu. Features of Legal Regulation of using digital signature in
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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.
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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; iнформаuiя
про трудову дiяльнiсть; перелiк публiкацiЙ у друков.лних вид.rннях,
i"6орrачi" npo y"u.r"y
у мережi IHTepHb
конференцiях, публiчних зZlходtlх, теми висryпiв)
"ощоj

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

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