
ЯК ВИНЕСТИ ЕЯК ВИНЕСТИ Е--УРЯДУВАННЯ  ТА ЕУРЯДУВАННЯ  ТА Е--ДЕМОКРАТІЮДЕМОКРАТІЮ
НА ПОРЯДОК ДЕННИЙ РЕФОРМИНА ПОРЯДОК ДЕННИЙ РЕФОРМИ
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“Просування технологій електронного урядування
та електронної демократії в м. Миколаєві»

ММГО «Фонд  розвитку м. Миколаєва»



м. Миколаївм. Миколаїв ––
обласний центробласний центр
півдня Українипівдня України



ПЕРШИЙ  КРОКПЕРШИЙ  КРОК

У  м. Миколаєві створено
робочу групу з
впровадження е-
врядування та е-демократії
та ISO 9001:2008
(розпорядженням міського
голови від 21.09.09 № 578р)

У  м. Миколаєві створено
робочу групу з
впровадження е-
врядування та е-демократії
та ISO 9001:2008
(розпорядженням міського
голови від 21.09.09 № 578р)



ДРУГИЙ  КРОКДРУГИЙ  КРОК
Згідно висновків  дослідження  робочої групи

на тему «Рівень розвитку соціальних
комунікацій  при формуванні та реалізації
міської політики розвитку  м.  Миколаєва»  , що
здійснено у 2010р ФРММ при підтримці МФ
«Відродження»  розроблено  проект
Програми  «Електронне врядування та
електронна  демократія  в  місті  Миколаєві  на
2010-2015  роки» , що затверджено рішенням
миколаївської міської ради №47/21 від 24
червня 2010 р.
http://www.gorsovet.mk.ua/news/news02082010.do
c
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здійснено у 2010р ФРММ при підтримці МФ
«Відродження»  розроблено  проект
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електронна  демократія  в  місті  Миколаєві  на
2010-2015  роки» , що затверджено рішенням
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c



Реалізація проекту «Просування
технологій е-урядування та е-демократії у

м. Миколаєві"
за фінансовій підтримці МФ "Відродження!

http://frgn.mk.ua/?page_id=1675
мета проекту

Створення організаційних, нормативних, кадрових,
технічних та інформаційних умов для
демократизації та підвищенні ефективності
місцевого самоврядування шляхом ресурсної
підтримки реалізації 1-го етапу Програми
«Електронне врядування та електронна демократія
в місті Миколаєві на 2010-2015 роки».

ТРЕТІЙ   КРОКТРЕТІЙ   КРОК
Реалізація проекту «Просування

технологій е-урядування та е-демократії у
м. Миколаєві"

за фінансовій підтримці МФ "Відродження!
http://frgn.mk.ua/?page_id=1675

мета проекту
Створення організаційних, нормативних, кадрових,

технічних та інформаційних умов для
демократизації та підвищенні ефективності
місцевого самоврядування шляхом ресурсної
підтримки реалізації 1-го етапу Програми
«Електронне врядування та електронна демократія
в місті Миколаєві на 2010-2015 роки».



Завдання 1.

Здійснення організаційної, нормативної,
кадрової та технічної, підтримки реалізації 1-
етапу Програми «Електронне врядування та
електронна демократія в місті Миколаєві на
2010-2015 роки» складовими частинами якої є
комплекс заходів по впровадженню ((а)-блок
«е-урядування») електронного
документообігу в підрозділах Миколаївського
МВК; ((б)-блок «е-демократія») системи
інформування, залучення та участі громадян
при формуванні та реалізації політики
міського розвитку.
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електронна демократія в місті Миколаєві на
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Завдання 2 . Інформаційна – просвітницька компанія  (PR-
супроводження програми)  через модернізацію сайту
міськради www.gorsovet.mk.ua - розробка Веб-порталу е-
демократії  :
- розміщення на веб-порталі постійно-діючої інтернет -
сторінки тематичних новин, передач, щоденників сесій
міськради, тощо
- створення та запуск веб-порталі комунікативної
платформи Експертно-громадської ради

- використанням комунікативних можливостей ТРК «МАРТ»,
обласної газети «Южная правда, міської газети «Вечерній
Николаев», МОО «Національна спілка журналістів України»
- учасників коаліції ПОЧИН», що діє у Миколаївській області
4 роки
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- використанням комунікативних можливостей ТРК «МАРТ»,
обласної газети «Южная правда, міської газети «Вечерній
Николаев», МОО «Національна спілка журналістів України»
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Членами робочої групи:
розроблений та розміщений в Інтернеті інтерактивний сайт

міського голови http://www.nikgor.mk.ua/.  ( Розробник – радник
міського голови Д. А. Точилкін

Що зробленоЩо зроблено



інтерактивний сайт міськогоінтерактивний сайт міського
головиголови http://www.nikgor.mk.ua/http://www.nikgor.mk.ua/..
((









Центр обслуговування громадян (ЦОГ)Центр обслуговування громадян (ЦОГ) –– це
інформаційна служба, яка обладнана типовим
апаратно-програмним комплексом і покликана
задовольняти потреби громадян у офіційній та

соціально значимій інформації
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черезчерезчерезчерез

забезпечення громадян доступом до ресурсів тазабезпечення громадян доступом до ресурсів та
сервісів Інтернетсервісів Інтернет

забезпечення громадян доступом до ресурсів тазабезпечення громадян доступом до ресурсів та
сервісів Інтернетсервісів Інтернет



навчаннянавчання доступдоступ спілкуванняспілкування



4 Центри4 Центри вільноговільного доступу додоступу до
ІнтернетІнтернет

4 Центри4 Центри вільноговільного доступу додоступу до
ІнтернетІнтернет

5 Центрів5 Центрів заза підтримкипідтримки
МФМФ “Відроджкення”“Відроджкення”
та сприянні ФРММта сприянні ФРММ

5 Центрів5 Центрів заза підтримкипідтримки
МФМФ “Відроджкення”“Відроджкення”
та сприянні ФРММта сприянні ФРММ

9 Центрів9 Центрів за кошти місцевогоза кошти місцевого
бюджетубюджету

9 Центрів9 Центрів за кошти місцевогоза кошти місцевого
бюджетубюджету





Віртуальна громадськаВіртуальна громадська
приймальня “Місто в якому типриймальня “Місто в якому ти

живеш” на сайті бібліотекиживеш” на сайті бібліотеки

www.niklib.comwww.niklib.com

довідки та консультації з питаньдовідки та консультації з питань
життєдіяльності міста вжиттєдіяльності міста в
інтерактивному режиміінтерактивному режимі

Віртуальна громадськаВіртуальна громадська
приймальня “Місто в якому типриймальня “Місто в якому ти

живеш” на сайті бібліотекиживеш” на сайті бібліотеки



18 ЦОГ одночасно являються Пунктами18 ЦОГ одночасно являються Пунктами
доступудоступу громадянгромадян

додо інформаціїінформації органіворганів державноїдержавної владивлади
заза ПСППСП IIII
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ПАРТНЕРИПАРТНЕРИ



Участь у проекті НЦЕУ
“Звернення громадян”

передача бібліотекам
ключів цифрових підписів для

звернень в електронному вигляді



НормативноНормативно--правова підтримкаправова підтримка

Рішенння міської ради :
-Від 30.12.2010 №2/15 «Про міський бюджет м.
Миколаєва» (виділення 1 млн. грн. за рахунок
спеціального фонду на  2011р на виконання
заходів Програми  «Електронне врядування та
електронна демократія в м. Миколаєва на 2010-
2015роки)

-Від 21.01.2011 №5/3 «Про затвердження
структури виконавчих органів Миколаївської
міської ради та апарату Миколаївської міської
ради» та від 21.04.2011 «Про затвердження
Положень про виконавчі органи Миколаївської
міської ради та апарат Миколаївської міської
ради».

Рішенння міської ради :
-Від 30.12.2010 №2/15 «Про міський бюджет м.
Миколаєва» (виділення 1 млн. грн. за рахунок
спеціального фонду на  2011р на виконання
заходів Програми  «Електронне врядування та
електронна демократія в м. Миколаєва на 2010-
2015роки)

-Від 21.01.2011 №5/3 «Про затвердження
структури виконавчих органів Миколаївської
міської ради та апарату Миколаївської міської
ради» та від 21.04.2011 «Про затвердження
Положень про виконавчі органи Миколаївської
міської ради та апарат Миколаївської міської
ради».



НормативноНормативно--правова підтримкаправова підтримка

-Внесені відповідні зміни до структури виконавчих органів
міської ради та затверджені відповідні Положення з
введенням обов’язків щодо впровадження та координації
(Департамент забезпечення діяльності виконавчих
органів Миколаївської міської ради) на інші підрозділи –
забезпечення виконання програми Електронного
врядування та електронної демократії на 2010-2015роки
(окрім Департаменту фінансів)

-розпорядження Миколаївського міського голови №69 р
від 26.01.11 р « Про створення робочої групи з
впровадження технологій електронного урядування та
електронної демократії та системи управління якістю
адміністративних послуг в органах місцевого
самоврядування м.. Миколаєва за міжнародним
стандартом ISO 9001:2008» .
-В приміщені миколаївського МВК проведенийWI-FI
(4 точки доступу)
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адміністративних послуг в органах місцевого
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(4 точки доступу)



Інформаційний елінг м. МиколаєваІнформаційний елінг м. Миколаєва



ДЯКУЮ !

Михайло Золотухін
Голова правління ММГО “ФОНД РОЗВИТКУ МІСТА МИКОЛАЄВА”
www.frgn.mk.ua
+380 512 47- 38- 79 +380 67 512- 16- 32
frgn@ukrpost.ua


