від 27 березня 2019 року

№ 85-р

смт Голованівськ

Про План організації виконання
в районі Плану заходів щодо
реалізації Концепції розвитку
системи електронних послуг
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від
27 лютого 2019 року № 419-р «Про План організації виконання в області Плану
заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 37-р «Про
затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи
електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки» та з метою забезпечення
організації його виконання в районі:
1. Затвердити План організації виконання в районі Плану заходів щодо
реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на
2019-2020 роки, затвердженого розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 27 лютого 2019 року № 419-р (далі - План) (додається).
2. Структурним
підрозділам
районної
державної
адміністрації
відповідальним виконавцям забезпечити виконання затвердженого даним
розпорядженням Плану.
3. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації забезпечити подання інформації про стан
виконання Плану департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації щокварталу до 01 числа місяця, наступного за звітним
періодом.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників
голови районної державної адміністрація відповідно до розподілу
функціональних повноважень
Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
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від 27 березня 2019 року № 85-р

ПЛАН
організації виконання в районі Плану заходів щодо реалізації Концепції
розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 27 лютого 2019 року № 419-р
№
з/п

1
1.

Положення Плану заходів
Зміст завдання щодо
Термін
Відповідальні за
щодо реалізації Концепції
реалізації в районі
виконан виконання завдань
розвитку системи
Плану заходів
ня
електронних послуг в
Україні на 2019-2020 роки
(далі – План заходів)
2
3
4
5
Пункт 2.
Забезпечити
2019-2020 Сектор (центр)
Забезпечити впровадження (відповідно
до роки
надання
надання пріоритетних послуг компетенції):
адміністративних
в електронній формі, а саме:
1)
вжиття
послуг, відділ
проведення
реінжирингу організаційних заходів
економічного
порядків
надання для
розвитку, торгівлі,
першочергового
пріоритетних послуг з метою впровадження надання
промисловості та
їх спрощення та оптимізації;
послуг в електронній
інфраструктури,
запровадження електронної формі
(в
т.ч.
відділ регіонального
взаємодії для оптимізації визначення процесів та
розвитку,
порядків
надання строків проведення в
містобудування,
пріоритетних
послуг
з електронний вигляд,
архітектури та
використанням
систем запровадження
житловоелектронної
взаємодії електронних
форм
комунального
державних
електронних документів
тощо),
господарства,
ресурсів;
відповідно
до
Відділ культури,
визначення стадії розвитку оновленого переліку
туризму та
пріоритетних послуг та рівня послуг, який буде
культурної
довіри до схеми і засобу розроблений
спадщини, відділ
електронної
ідентифікації Державним агентством
агропромислового
відповідно до законодавства; з питань електронного
розвитку, відділ
внесення відповідних змін до урядування;
освіти, молоді та
нормативно-правових актів, 2)
внесення змін у
спорту
які
регулюють
питання власні
нормативнорайдержадміністрац
надання пріоритетних послуг правові акти (в т.ч.
ії, управління
з
урахуванням
Закону інформаційні
соціального захисту
та
України
«Про технологічні картки),
населення
адміністративні послуги»;
що
регламентують
райдержадміністрац
впровадження пріоритетних надання відповідних
ії, виконавчі
послуг в електронній формі
комітети селищних
адміністративних
послуг, із врахуванням
(сільських) рад
їх
надання
в
електронному вигляді;
3)
надання
пріоритетних послуг в
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2.

3.

Пункт 3.
Забезпечити
реалізацію
принципу єдиного вікна (onestop-shop)
для
надання
електронних
послуг
фізичним та юридичним
особам шляхом:
1)
модернізація наявних
та створення нових вебпорталів (офіційних вебсайтів суб’єктів владних
повноважень), через які
надаються
електронні
послуги (сервіси), відповідно
до
єдиних
вимог
розроблення, ведення та
інтеграції
(взаємодії)
офіційних
веб-сайтів
суб’єктів
владних
повноважень;
2)
інтеграції веб-порталів
(офіційних
веб-сайтів
суб’єктів
владних
повноважень), через які
надаються
електронні
послуги
(сервіси)
з
інтегрованою
системою
ідентифікації
та
автентифікації
Пункт 5.
Забезпечити
інтеграцію
кваліфікованого
електронного підпису та
інших
схем електронної
ідентифікації,
зокрема
з
використанням мобільного
електронного
підпису
(Mobile ID) до веб-порталів
(сайтів) органів виконавчої
влади, через які надаються
електронні послуги (сервіси)

електронній формі

Забезпечити:
1)
модернізацію
існуючих
або
створення нових вебпорталів
офіційних
веб-сайтів
з
урахуванням
забезпечення
можливості
надання
електронних
послуг
відповідно до єдиних
вимог
розроблення,
ведення та інтеграції
(взаємодії) офіційних
веб-сайтів
суб’єктів
владних повноважень;
2)
інтеграцію
офіційних веб-порталів
(офіційних веб-сайтів),
через які надаються
електронні
послуги
(сервіси),
з
інтегрованою
системою ідентифікації
та автентифікації
Забезпечити інтеграцію
кваліфікованого
електронного підпису
та інших схем
електронної
ідентифікації, з
використанням
мобільного
електронного підпису
(Mobile ID) до
офіційних веб-сайтів
(веб-порталів)
суб’єктів надання
адміністративних
послуг через які
надаються електронні
послуги

2019-2020 Сектор (центр)
роки
надання
адміністративних
послуг, відділ
економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури,
відділ регіонального
розвитку,
містобудування,
архітектури та
житловокомунального
господарства,
Відділ культури,
туризму та
культурної
спадщини, відділ
агропромислового
розвитку, відділ
освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрац
ії, управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрац
ії, виконавчі
комітети селищних
(сільських) рад
2019-2020 Сектор (центр)
роки
надання
адміністративних
послуг, відділ
економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури,
відділ регіонального
розвитку,
містобудування,
архітектури та
житловокомунального
господарства,
Відділ культури,
туризму та
культурної
спадщини, відділ
агропромислового
розвитку, відділ
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4.

Пункт 6.
Сприяти підвищенню рівня
готовності
суб’єктів
звернення до використання
електронних послуг шляхом
забезпечення:
проведення на базі закладів
загальної,
середньої,
професійної
(професійнотехнічної) та позашкільної
освіти
просвітницьких
заходів
з
формування
інформаційно-комунікаційної
компетентності на базовому
рівні;
розвитку
системи
дистанційного навчання;
створення
умов
для
відповідного навчання осіб з
особливими потребами;
створення
спеціальних
робочих місць для доступу
до
інформаційнотелекомунікаційних систем
на базі бібліотек державної
та
комунальної
форм
власності

5.

Пункт 7.
Сприяти
популяризації
електронних
послуг
із
залученням засобів масової
інформації,
громадських
організацій
шляхом
підготовки
відповідних

освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрац
ії, управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрац
ії, виконавчі
комітети селищних
(сільських) рад
2019-2020 Сектор (центр)
роки
надання
адміністративних
послуг, відділ
Забезпечити:
економічного
1)
проведення на
розвитку, торгівлі,
базі загальноосвітніх,
промисловості та
професійно-технічних
інфраструктури,
та
позашкільних
відділ регіонального
навчальних
закладів
розвитку,
просвітницьких заходів
містобудування,
щодо
освоєння
архітектури та
інформаційножитловокомп’ютерної
комунального
грамотності
на
господарства,
базовому рівні;
Відділ культури,
2)
розвиток
туризму та
системи дистанційного
культурної
навчання;
спадщини, відділ
агропромислового
3)
створення умов
розвитку, відділ
для
відповідного
освіти, молоді та
навчання
осіб
з
спорту
особливими освітніми
райдержадміністрац
потребами;
ії, управління
соціального захисту
4)
створення
населення
спеціальних робочих
райдержадміністрац
місць для доступу до
ії, виконавчі
інформаційнокомітети селищних
телекомунікаційних
(сільських) рад
систем
на
базі
бібліотек комунальної
форми власності
2019-2020 Сектор (центр)
Вжити заходи щодо роки
надання
популяризації
адміністративних
електронних послуг із
послуг, відділ
залученням
засобів
економічного
масової
інформації,
розвитку, торгівлі,
громадських
промисловості та

матеріалів тощо

6.

5

організацій
шляхом
розповсюдження
відповідних
інформаційних
матеріалів

інфраструктури,
відділ регіонального
розвитку,
містобудування,
архітектури та
житловокомунального
господарства,
Відділ культури,
туризму та
культурної
спадщини, відділ
агропромислового
розвитку, відділ
освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрац
ії, управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрац
ії, виконавчі
комітети селищних
(сільських) рад
Пункт 8.
2019-2020 Сектор (центр)
Сприяти розвитку каналів Вжити заходи щодо роки
надання
доступу до електронних організації створення в
адміністративних
послуг,
зокрема,
через районі
спеціальних
послуг, відділ
посередників
(центри автоматизованих
економічного
надання
адміністративних пунктів доступу до
розвитку, торгівлі,
послуг, бібліотеки, банки, електронних
послуг,
промисловості та
провайдерів телекомунікацій зокрема, через центри
інфраструктури,
тощо),
з якими суб’єкти надання
відділ регіонального
звернення контактують на адміністративних
розвитку,
постійній основі, створення послуг,
бібліотеки
містобудування,
спеціальних автоматизованих тощо, з якими суб’єкти
архітектури та
пунктів
до
електронних звернення контактують
житловопослуг
чи
мобільних на постійній основі
комунального
додатків, а також розвитку
господарства,
нових електронних сервісів, у
Відділ культури,
тому числі на комерційній
туризму та
основі
культурної
спадщини, відділ
агропромислового
розвитку, відділ
освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрац
ії, управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрац
ії, виконавчі
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комітети селищних
(сільських) рад

