Інформація про виконання Плану заходів
з впровадження Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”
станом на 7 вересня 2012 року
Найменування заходу

Відповідальний за
виконання

Строк виконання

Стан виконання

Залучення громадськості до формування та реалізації державної політики
1.Забезпечення супроводження розгляду у
Верховній Раді України проектів Законів
України:
Про благодійництво і благодійні
організації (реєстраційний номер 6343);

Про порядок організації і проведення
мирних заходів (реєстраційний номер
2450);

Про місцевий референдум (реєстраційний
номер 7082);

Про внесення змін до деяких законів
України щодо участі громадськості у
формуванні та реалізації державної
політики, вирішенні питань місцевого

Мінкультури

до прийняття
Закону

Закон прийнято Верховною Радою
України 05.07.2012 р. та 31.07.2012 р.
направлено на підпис Президенту
України

Мін’юст

до прийняття
Закону

Проект Закону підготовлено
робочою групою за участю Міністерства
юстиції до повторного другого читання і
схвалено на засіданні Комітету
Верховної Ради України з питань прав
людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин

Мін’юст, Мінрегіон

до прийняття
Закону

У Комітеті Верховної Ради України
утворено робочу групу з підготовки
проекту Закону до другого читання. До
складу робочої групи увійшли
представники Міністерства юстиції

Мін’юст

до прийняття
Закону

Комітетом Верховної Ради України
з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування проект
Закону готується для розгляду у другому
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значення (реєстраційний номер 3654)

читанні. Міністерство юстиції
забезпечує його супровід

2. Підготовка та подання в установленому
порядку Кабінетові Міністрів України для
подальшого внесення на розгляд
Верховної Ради України проекту Закону
України „Про органи самоорганізації
населення ‖ (нова редакція), в якому
передбачити, зокрема, вдосконалення
правового регулювання процедури
проведення загальних зборів
(конференцій) жителів територіальної
громади за місцем проживання та
встановлення додаткових гарантій
діяльності органів самоорганізації
населення

Мінрегіон, інші
центральні органи
виконавчої влади

вересень
2012 р.

3. Підготовка та подання Кабінетові
Міністрів України пропозицій щодо
внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України, які регламентують
процедуру взаємодії з інститутами
громадянського суспільства, в частині
проведення консультацій з громадськістю,
сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої
влади

Мін’юст, інші
центральні органи
виконавчої влади

листопад
2012 р.

4. Забезпечення залучення громадських
організацій освітян, громадських
організацій, органів студентського
самоврядування до участі в розробленні та
обговоренні законодавчих та інших

МОНмолодьспорт

серпень 2012 р. грудень 2013 р.

Тематичною підгрупою робочої
групи Мінрегіону з питань
удосконалення територіальної
організації влади та місцевого
самоврядування розроблено проект
Закону України „Про внесення змін до
Закону України „Про органи
самоорганізації населення‖.
Протягом травня – липня 2012 року
проект обговорено з представниками
органів місцевого самоврядування.
Проект Закону направлено
заінтересованим органам на погодження
(лист від 30.08.2012 № 7/13-14050)

Забезпечується залучення
громадських організацій, громадських
організацій освітян, органів студентського
самоврядування до участі в розробленні та
обговоренні законодавчих та інших
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нормативно-правових актів з питань
розвитку галузі, роз’яснення їх суті та
механізму реалізації

нормативно-правових актів з питань
розвитку галузі, роз'яснення їх по суті та
щодо механізму їх реалізації

5. Розроблення плану заходів щодо
Нацдержслужба,
навчання та підвищення кваліфікації
Національна академія
державних службовців з питань взаємодії державного управління
з громадськістю у процесі формування і
при Президентові
реалізації державної і регіональної
України (за згодою)
політики

6. Розроблення комплексу заходів з метою
Рада міністрів
підвищення рівня відкритості та
Автономної Республіки
прозорості своєї діяльності у рамках
Крим, обласні,
реалізації Ініціативи ―Партнерство
Київська та
―Відкритий Уряд‖ та забезпечення їх
Севастопольська міські
виконання
держадміністрації

7. Забезпечення вивчення та узагальнення
європейського досвіду із застосування
національного законодавства у сфері
взаємодії державних органів з інститутами
громадянського суспільства, залучення
громадськості до формування та реалізації

МЗС

жовтень
2012 р.

вересень
2012 р.

грудень
2012 р.

Наказом Нацдержслужби від
21.08.2012 р. № 164 затверджено План
заходів щодо навчання та підвищення
кваліфікації державних службовців з
питань взаємодії з громадськістю у
процесі формування та реалізації
державної і регіональної політики
Плани заходів з впровадження
Ініціативи „Партнерство „Відкритий
Уряд‖ затвердили 6
облдержадміністрацій (Запорізька,
Луганська, Полтавська, Тернопільська,
Харківська, Херсонська,) та
Севастопольська
міськдержадміністрація.
10 облдержадміністрацій
розробляють відповідні плани заходів
(Волинська, Донецька, Житомирська,
Івано-Франківська, Кіровоградська,
Рівненська, Одеська, Хмельницька,
Чернівецька, Сумська) та Рада
Міністрів АРМ Крим
За дорученням МЗС закордонними
дипломатичними установами України
вивчається європейський досвід із
застосування в країнах-членах ЄС
національного законодавства у сфері
взаємодії державних органів з
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державної політики, протидії корупції,
забезпечення електронного урядування в
країнах - членах ЄС

інститутами громадянського
суспільства, залучення громадськості
до формування та реалізації державної
політики, протидії корупції,
забезпечення електронного
урядування. Станом на 06.09.2012 р.
отримано відповідні матеріали від
Посольства України в ФРН
Забезпечення доступу до публічної інформації

8. Забезпечення супроводження розгляду
у Верховній Раді України проекту Закону
України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з
прийняттям Законів України ―Про
інформацію‖ та ―Про доступ до публічної
інформації‖

Держкомтелерадіо,
Мін’юст

до прийняття
Закону

Держкомтелерадіо
забезпечує
супроводження проекту Закону України

9. Забезпечення видання нормативноправових актів, необхідних для виконання
Закону України ―Про доступ до публічної
інформації‖

Укрдержархів,
Держкомтелерадіо,
Мін’юст, центральні
органи виконавчої
влади

протягом
2012 року

Укрдержархівом спільно з
Мін’юстом та Держкомтелерадіо
розробляється проект Типової
інструкції з діловодства щодо роботи із
запитами на публічну інформацію

грудень
2012 р.

Систему ведення обліку публічної
інформації створено: Держкомтелерадіо
та Нацдержслужбою, Волинською,
Дніпропетровською, Донецькою,
Житомирською, Кіровоградською,
Сумською, Черкаською
облдержадміністраціями.
Заходи з її створення

10. Виконання заходів щодо створення
центральні органи
системи ведення обліку публічної
виконавчої влади, Рада
інформації в органах державної влади,
міністрів Автономної
органах місцевого самоврядування згідно
Республіки Крим,
з постановою Кабінету Міністрів України обласні, Київська та
від 21 листопада 2011 р.
Севастопольська міські
№ 1277
держадміністрації
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здійснюються: Вінницькою,
Рівненською, Івано-Франківською,
Одеською, Чернівецькою
облдержадміністраціями, Київською
міськдержадміністрацією

11. Проведення:
публічного громадського обговорення та
доопрацювання законопроекту щодо
створення системи суспільного
телебачення і радіомовлення

Держкомтелерадіо,
Мін’юст, Мінфін

грудень
2012 р.

публічного громадського обговорення
Мін’юст,
щодо запровадження механізму вільного,
Укрдержархів,
спрощеного та безоплатного доступу, у
Мінекономрозвитку,
тому числі з використанням Інтернету, до
Адміністрація
інформації, що міститься в державних
Державної служби
реєстрах, зокрема реєстрі прав на
спеціального зв’язку та
нерухоме майно, реєстрі юридичних осіб
захисту інформації,
та фізичних осіб - підприємців,
Держінформнауки,
земельному кадастрі, реєстрі осіб, які
інші центральні органи
вчинили корупційні правопорушення
виконавчої влади

грудень
2012 р.

12. Забезпечення імплементації в Україні Міненерговугілля, інші

грудень

На офіційному веб-сайті
Держкомтелерадіо у розділі
„Законопроектна діяльність‖ розміщено
проект Закону України „Про Суспільне
телебачення і радіомовлення України‖.
28 вересня 2012 року Мінфіном
заплановано провести засідання
громадської ради щодо публічного
обговорення та доопрацювання проекту
про створення системи Суспільного
телебачення і радіомовлення
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Ініціативи щодо прозорості видобувних
галузей (ЕІТІ) відповідно до її критеріїв

центральні органи
виконавчої влади

2012 р.

Запобігання і протидія корупції
13. Запровадження системи державного
контролю, зокрема розроблення
законопроектів про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення засад запобігання і
протидії корупції (у тому числі щодо
контролю за конфліктом інтересів
державних службовців та
запровадженням механізму контролю за
процедурою подання державними
службовцями декларацій)

Мін’юст

грудень
2012 р.

Мін`юстом розроблено проект
Закону України „Про внесення змін до
Закону України „Про засади
запобігання і протидії корупції‖.
Зазначеним проектом, серед іншого,
передбачено внесення змін до згаданого
Закону щодо встановлення
інституційних засад здійснення
контролю за додержанням
законодавства про врегулювання
конфлікту інтересів, а також щодо
запровадження контролю за
процедурою подання державними
службовцями декларацій про майно,
доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за минулий рік.
На сьогодні зазначений законопроект
надіслано для погодження
заінтересованим органам виконавчої
влади

14. Забезпечення супроводження
розгляду у Верховній Раді України
проекту Закону України ―Про внесення
змін до Кримінального та Кримінальнопроцесуального кодексів України щодо
вдосконалення процедури здійснення
конфіскації‖

Мін’юст

до прийняття
Закону

18 жовтня 2011 року проект
прийнято в першому читанні, проте
24 травня 2012 року Верховною Радою
прийнято постанову про зняття з
розгляду проекту у зв’язку з
прийняттям 13 квітня 2012 року
Кримінально-процесуального кодексу
України.
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На даний час підготовлено
законопроект, положення якого
передбачають впровадження
спеціальної конфіскації з урахуванням
прийнятого Кримінальнопроцесуального кодексу України, який
12 липня 2012 року направлено для
висловлення позиції заінтересованим
органам, а також провідним юридичним
вищим навчальним закладам.
Триває процедура аналізу та
узагальнення пропозицій, висловлених
до проекту Закону, який найближчим
часом буде направлено на погодження
до заінтересованих органів
15. Підготовка та подання в
установленому порядку Кабінетові
Міністрів України для подальшого
внесення на розгляд Верховної Ради
України проектів законів України щодо
виконання рекомендацій, наданих
Україні за результатами третього раунду
моніторингу Групи держав Ради Європи
проти корупції (GRECO) та
Стамбульського плану дій Організації
економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР), зокрема:
1) підготовка пропозицій про внесення
змін до законодавства щодо
відповідальності за корупційні
правопорушення з метою його
приведення у відповідність з

Мін’юст, МВС,
Нацдержслужба,
центральні органи
виконавчої влади

грудень
2012 р.

Триває підготовка положень проекту
змін до Кримінального кодексу України
та Кодексу України про адміністративну
відповідальність
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рекомендаціями GRECO, наданими за
результатами третього раунду
оцінювання;

2) розроблення з урахуванням
Мін’юст, Мінфін,
європейських стандартів законопроекту
Центральна виборча
про внесення змін до Закону України ―Про комісія (за згодою),
політичні партії в Україні‖ (щодо
Рахункова палата (за
фінансування діяльності політичних
згодою), інші
партій) з урахуванням, зокрема,
центральні органи
рекомендацій GRECO;
виконавчої влади

липень
2013 р.

Мін’юстом проводиться робота щодо
вивчення
та
аналізу
законодавства
іноземних держав, зокрема членів Ради
Європи з питань фінансування діяльності
політичних партій

3) розроблення законопроекту про
Мін’юст, центральні
внесення змін до законодавства з метою
органи виконавчої
встановлення відповідальності юридичних
влади
осіб за вчинення корупційних
правопорушень

грудень
2012 р.

Триває підготовка проекту Закону з
урахуванням положень нового
Кримінально-процесуального кодексу
України

16. Розроблення за участю громадськості
Рада міністрів
регіональних програм запобігання і
Автономної Республіки
протидії корупції з урахуванням
Крим, обласні,
вітчизняного та міжнародного досвіду
Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

17. Розміщення на офіційному веб-сайті
МОНмолодьспорту, веб-сайтах вищих
навчальних закладів інформації про:
присвоєння вчених звань і присудження
наукових ступенів;

МОНмолодьспорт

грудень
2012 р.

січень
2013 р.

Заходи з розробки регіональної
програми запобігання і протидії
корупції здійснюються: Вінницькою,
Донецькою, Івано-Франківською,
Кіровоградською, Житомирською,
Одеською, Сумською, Чернівецькою,
Черкаською облдержадміністраціями та
Рада Міністрів АРМ Крим
Здійснюються організаційні заходи
з метою забезпечення виконання
завдання
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результати зовнішнього незалежного
оцінювання знань випускників
загальноосвітніх навчальних закладів;
хід та результати вступної кампанії до
вищих навчальних закладів;
проведення конкурсу проектів
підручників для загальноосвітніх
навчальних закладів;
надання грифів МОНмолодьспорту
навчальній літературі
Підвищення якості надання адміністративних послуг
18. Здійснення заходів законодавчого
врегулювання питань щодо надання
адміністративних послуг

Мінекономрозвитку,
Мін’юст

грудень
2012 р.

Спрямований на комплексне
впорядкування системи надання
адміністративних послуг Закон України
„Про адміністративні послуги‖ (реєстр.
№ 9435 від 09.11.2011 р.) був
прийнятий Верховною Радою України
17 травня 2012 р.
15 червня 2012 р. Президентом
України надано пропозиції до Закону
України „Про адміністративні послуги‖.
21 червня 2012 р. вищезазначений
Закон прийнято Верховною Радою
України з урахуванням пропозицій
Президента України.
17 липня 2012 р. до Закону України
„Про адміністративні послуги‖ надано
пропозиції Президента України, які
найближчим часом будуть розглянуті
Верховною Радою України
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19. Нормативне врегулювання питань
отримання інформації про послуги, які
надаються органами державної влади,
органами місцевого самоврядування за
допомогою засобів телекомунікації

Мінекономрозвитку,
Держінформнауки,
Адміністрація
Державної служби
спеціального зв’язку та
захисту інформації

протягом
2013 року

20. Створення пілотної версії Єдиного
державного порталу адміністративних
послуг

Мінекономрозвитку,
Держінформнауки,
Адміністрація
Державної служби
спеціального зв’язку та
захисту інформації

грудень
2012 р.

21. Запровадження механізму надання
адміністративних послуг в електронній
формі

Мінекономрозвитку,
Держінформнауки,
Адміністрація
Державної служби
спеціального зв’язку та
захисту інформації,
центральні та місцеві
органи виконавчої
влади

травень
2014 р.

Відповідно до пункту 88.1.5
Національного плану дій на 2012 рік
щодо впровадження Програми
економічних реформ на 2010 - 2014
роки ―Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава‖ прийняття
Кабінетом Міністрів України акта щодо
затвердження вимог до Єдиного
державного веб-порталу
адміністративних послуг, порядку його
функціонування та розміщення
інформації на ньому буде здійснено у
двомісячний строк з дня набрання
чинності Законом України „Про
адміністративні послуги‖
Мінекономрозвитку створено
пілотну версію Єдиного державного
порталу адміністративних послуг, яка на
сьогодні проходить дослідну
експлуатацію (електронна адреса:
http://poslugy.gov.ua; http://poslugi.gov.ua).
Адміністрацією Держспецзв’язку
підготовлені пропозиції щодо порядку
побудови комплексної системи захисту
інформації (далі – КСЗІ) Єдиного
державного порталу адміністративних
послуг разом з вимогами до КСЗІ
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22. Утворення регіональних центрів
надання адміністративних послуг

Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації

грудень
2013 р.

Регіональні центри надання
адміністративних послуг утворили 6
облдержадміністрацій (Донецька,
Рівненська, Одеська, ІваноФранківська, Чернівецька, Сумська) та
Рада Міністрів АРМ Крим.. Київською
міськдержадміністрацією створено
міський та 10 районних центрів надання
адміністративних послуг.
Інші місцеві органи виконавчої
влади здійснюють заходи щодо
створення зазначених центрів

Впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії
23. Розроблення за участю громадськості
проекту Програми розвитку електронного
урядування

Держінформнауки,
Мін’юст, інші
центральні органи
виконавчої влади

грудень
2012 р.

15 травня 2012 року відбулося
засідання Науково-технічної ради
Національної програми інформатизації,
на якому обговорювався проект
Концепції Державної програми
впровадження електронного
урядування. Проект Концепції
доопрацьовується з урахуванням
висловлених зауважень

24. Створення та впровадження системи
електронної взаємодії органів виконавчої
влади, зокрема:

Держінформнауки,
Мін’юст, інші
центральні органи
виконавчої влади

жовтень
2012 р.

З 1 січня 2012 року згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 28.12.2011 р. № 1363
„Питання впровадження системи
електронної взаємодії органів
виконавчої влади‖ розпочалась
дослідна експлуатація системи
електронної взаємодії органів

1) розроблення системи електронної
взаємодії органів виконавчої влади;

серпень
2012 р.
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2) дослідна експлуатація системи
електронної взаємодії органів виконавчої
влади;
3) впровадження системи електронної
взаємодії органів виконавчої влади

вересень
2012 р.
жовтень
2012 р.

виконавчої влади. Розпорядженням
передбачено надсилання документів від
Секретаріату Кабінету Міністрів
України до органів виконавчої влади в
електронній формі з використанням
електронного цифрового підпису.
Зважаючи на зазначене,
Держінформнауки спільно з
Секретаріатом Кабінету Міністрів
України розпочато дослідну
експлуатацію системи електронної
взаємодії органів виконавчої влади.
Також Держінформнауки
організовано проведення навчання
державних службовців, які
безпосередньо працюють з системою,
регулярно проводяться семінари-наради
на яких обговорюються актуальні
питання щодо вдосконалення системи.
Станом на 01.09.2012 р. до системи
підключено 82 органи виконавчої
влади, у тому числі Секретаріат
Кабінету Міністрів України та Апарат
Верховної Ради України.
Постановою Кабінету Міністрів
України від 18.07.2012 р. № 670 „Деякі
питання електронної взаємодії органів
виконавчої влади‖ затверджено
Положення про систему електронної
взаємодії органів виконавчої влади.
Мін’юстом за участю
Держінформнауки підготовлено проект
наказу „Про затвердження Порядку
роботи з електронними документами
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через систему електронної взаємодії
органів виконавчої влади з
використанням електронного
цифрового підпису‖. На даний час
здійснюється його погодження з
Адміністрацією Держспецзв’язку.
Мін’юстом та Адміністрацією
Держспецзв’язку видано спільний наказ
від 20.08.2012 р. № 1236/5/453 „Про
затвердження вимог до форматів,
структури та протоколів, що
реалізуються у надійних засобах
електронного цифрового підпису‖
(зареєстровано в Мін’юсті 20.08.2012 р.
за № 1398/21710).
Держінформнауки опрацьовує
питання щодо побудови КСЗІ системи
електронної взаємодії органів
виконавчої влади згідно із
пропозиціями Адміністрації
Держспецзв’язку
25. Створення та введення в експлуатацію
єдиного інформаційного веб-ресурсу
звернень громадян та запитів на
інформацію до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування

Держінформнауки,
Мін’юст, інші
центральні органи
виконавчої влади

жовтень
2012 р.

У червні 2012 року
Держінформнауки укладено договір №
НП/168-2012 на створення другої черги
єдиного інформаційного веб-ресурсу
звернень громадян до органів державної
влади та органів місцевого
самоврядування.
Виконання дослідноконструкторської роботи передбачає
також розроблення дистанційного курсу
навчання щодо використання єдиного
інформаційного ресурсу звернень
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громадян.
Адміністрацією Держспецзв’язку
підготовлені пропозиції щодо порядку
побудови КСЗІ єдиного інформаційного
веб-ресурсу звернень громадян та запитів
на інформацію до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування
26. Створення та забезпечення
функціонування автоматизованої системи
―Єдине вікно подання електронної
звітності‖

Держінформнауки

квітень
2013 р.

27. Впровадження пілотного проекту
―Електронний регіон‖, зокрема
―Електронна Дніпропетровщина‖ та
―Електронна столиця‖:

1) створення регіонального віртуального
офісу електронних адміністративних
послуг;

27.08.2012 р. Держінформнауки
розпочато тендерну процедуру щодо
створення автоматизованої системи
„Єдине вікно подання електронної
звітності‖.
Адміністрацією Держспецзв’язку
підготовлені пропозиції щодо порядку
побудови КСЗІ автоматизованої системи
„Єдине вікно подання електронної
звітності‖
Дніпропетровською
облдержадміністрацією підготовлено
проект розпорядження Кабінету
Міністрів України „Про реалізацію
пілотного проекту впровадження
технологій електронного урядування
„Електронний регіон‖ у
Дніпропетровській області‖

Дніпропетровська та
Волинська
облдержадміністрації

жовтень
2012 р.

У Дніпропетровській області
створено та розпочато впровадження
Віртуального офісу електронних послуг
Дніпропетровської області (система вебпорталів: внутрішній для працівників
органів влади та зовнішній для
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заявників).
У Волинській області інформація
щодо надання адміністративних послуг
розміщена на окремому веб-сайті
облдержадміністрації „Адміністративні
послуги органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування
Волинської області‖ (www.ap.volyn.ua)
2) упровадження системи надання
пріоритетних адміністративних послуг в
електронній формі;

Дніпропетровська
обласна та
Київська міська
держадміністрації

листопад
2012 р.

У Дніпропетровській області з
метою впровадження системи надання
пріоритетних адміністративних послуг
в електронній формі визначені пілотні
послуги з числа соціальних, а саме:
– призначення та виплата допомоги
при народженні дитини;
– по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку;
– призначення та виплата субсидії
для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг.
Складено технологічні блок-схеми
надання послуги для відпрацювання
міжвідомчої електронної взаємодії.
Ініційовано пілотний проект разом
з Мінсоцполітики щодо спільної
реалізації
пілотних
послуг
в
електронній
формі
на
базі
Дніпропетровської області.
Підготовлено спільний план дій та
техніко-технологічну схему реалізації
міжвідомчої електронної взаємодії з
органами влади в процесі надання
пілотних послуг
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3) розроблення типової інформаційноаналітичної системи ―Е-лікарня‖, ―Єдиний
медичний простір‖;

4) упровадження автоматизованої системи
―Електронний дитячий садочок‖;

Дніпропетровська
обласна та
Київська міська
держадміністрації,
Держінформнауки

Дніпропетровська
обласна та
Київська міська

листопад
2012 р.

вересень
2012 р.

У Дніпропетровській області
розпочато реалізацію пілотного проекту
впровадження електронних реєстратур
в усіх лікувальних закладах області.
Проект охопить всі лікувальні заклади
області.
Реалізацію пілотного проекту
„Впровадження системи відеоконсультацій пацієнтів на базі
лікарняних закладів Магдалинівського
району‖, головною метою якого є
створення необхідних умов для
отримання працівниками сільських
амбулаторії та ФАПів фахових
консультацій з обласних лікарень.
Також в області реалізується
проект з впровадження телемедицини
на базі Павлоградської міської лікарні.
Ініційовано пілотний проект
впровадження типової інформаційноаналітичної системи „Е-лікарня‖ на базі
обласної клінічної лікарні
ім. Мечнікова, Дніпропетровської
міської лікарні № 7 та центру швидкої
допомоги.
У м. Києві в зв’язку з відсутністю
фінансування, впровадження
інформаційно-аналітичної системи буде
розпочате у наступних роках
У Дніпропетровській області
розпочато впровадження проекту
„Електронний дитячий садок‖, який
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держадміністрації,
Держінформнауки

5) створення центру оброблення даних
―Регіональний центр електронного
урядування ―Електронна столиця‖
(основний та резервний);

передбачає створення веб-сайтів та
єдиної інформаційної бази дошкільних
навчальних закладів області. На сайтах
буде розміщена віртуальна подорож
садочком. Батьки отримають можливість
користуватися послугою електронної
реєстрації.
Робота над проектом розпочалась із
пілотного впровадження на базі
дошкільних закладів міст Марганця і
Дніпродзержинська.
Станом на 03.09.2012 р. сформовано
інформаційно-аналітичну базу
дошкільних навчальних закладів області.
Усі дошкільні заклади області мають
власні веб-сайти. На сайтах розміщені
3D-подорожі садочком.
У м. Києві планується реалізувати
пілотний проект на базі Оболонського
району у вересні 2012 року

Київська
міськдержадміністрація

грудень
2013 р.

Передбачається виконати у
2012 році робіт на сума 7504,0 тис. грн.,
а саме: розроблення проектної та
кошторисної документації на дата-центр,
реконструкція приміщення 800 кв. м.

6) створення, розвиток інформаційноКиївська
телекомунікаційної системи для
міськдержадміністрація
інформування жителів м. Києва та гостей
столиці про соціальний, економічний,
політичний розвиток, події та культурні
заходи, забезпечення зворотного зв’язку
громадянина з владою;

грудень
2013 р.

У зв’язку з відсутністю
фінансування, впровадження буде
розпочато у наступних роках
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7) створення інформаційнотелекомунікаційної системи ―Київ
туристичний‖;

Київська
міськдержадміністрація

грудень
2013 р.

8) створення комплексної інформаційноаналітичної системи ―Генеральний план
м. Києва до 2025 року‖

Київська
міськдержадміністрація

грудень
2013 р.

У
зв’язку
з
відсутністю
фінансування,
впровадження
буде
розпочато у наступних роках

28. Створення на базі Національного
центру підтримки електронного
урядування державного підприємства
„Держінформресурс‖ системи
інтерактивної взаємодії з громадянами з
використанням соціальних мереж ―Ми
розвиваємо електронне урядування‖

Держінформнауки

грудень
2012 р.

Впродовж травня – липня 2012 р.
тривали переговори між Національним
центром електронного урядування (далі –
НЦЕУ), Держінформнауки та Програмою
Розвитку ООН щодо впровадження
Ініціативи „Партнерство „Відкритий
Уряд‖ у сфері електронного урядування
та електронної демократії. Досягнуто
домовленостей щодо спільної реалізації
двох напрямів: створення на базі НЦЕУ
системи інтерактивної взаємодії з
громадянами з використанням
соціальних мереж „Ми розвиваємо
електронне урядування‖ та створення
порталу „Менеджмент знань з
електронного урядування‖ (п. 30 Плану
заходів)

29. Організація та впровадження за
участю програми ―Бібліоміст - Глобальні
бібліотеки в Україні‖ ініціативи
―Публічні бібліотеки - мости до
електронного урядування‖

Мінкультури, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим,
Держінформнауки

грудень
2013 р.

Мінкультури розроблено
деталізований план впровадження
ініціативи „Публічні бібліотеки — мости
до електронного урядування‖.
НЦЕУ, програмою „Бібліоміст‖ та
обласними універсальними науковими
бібліотеками проведено аналіз наявних
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електронних послуг установ і закладів
загальнонаціонального і регіонального
рівнів. Створено перелік дійсних послуг
е-урядування по областях і районах.
Розробляється проект Концепції
електронного ресурсу (веб-сторінки)
„Ресурси і послуги публічних бібліотек з
е-урядування‖.
30 березня 2012 року підписано
Меморандум про взаєморозуміння між
Держінформнауки, НЦЕУ та Програмою
„Бібліоміст‖ Ради міжнародних наукових
досліджень та обмінів – IREX щодо
співпраці у впровадженні спільної
ініціативи „Публічні бібліотеки – мости
до електронного урядування‖.
Рада Міністрів АРК Крим, у рамках
спільного пілоту проекту «БібліомістКрим» наприкінці 2011 року в 14
бібліотеках автономії відкрито пункти
вільного (безкоштовного) доступу
користувачів до мережі Інтернет. На
початку 2012 року модернізовано 26
публічних бібліотек 18 бібліотечних
систем автономії. З квітня 2012 року в
усіх регіонах автономії проводиться
соціально-інформаційна компанія
«Майбутнє починається в сучасній
бібліотеці» з трансляцією рекламних
відео - та аудіо роликів про значення
сучасних бібліотек.
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30. Розроблення та введення в
експлуатацію веб-порталу ―Менеджмент
знань з електронного урядування‖

Держінформнауки,
Національна академія
державного управління
при Президентові
України (за згодою)

липень
2013 р.

Розпочато роботу з підготовки
Технічного завдання на створення
порталу спільно із Національною
академією державного управління при
Президентові України. Планується
реалізація у співпраці із Програмою
Розвитку ООН

