СТРУКТУРА ОПИСУ КРАЩОЇ ПРАКТИКИ ПАРТІСІПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. НАЗВА ПРАКТИКИ : МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В
МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ. ПІДВИ-ЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ ТА
РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ГРОМАДЯН.
• НАЗВА

СЕКТОРУ/ТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ
2. __________________________________________
3. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ
Область
Київська область
Тип громади
Міська
Кількість населених пунктів 1
Кількість населення
25096

Стратегічне планування

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва підрозділу ОМС, відповідного за
Славутицька міська рада
реалізацію практики
Повна назва органу місцевого самоврядування
ОТГ
Повна поштова адреса ОМС: (назва вулиці, номер
07100-07199, Київська обл., м. Славутич,
будинку, назва населеного пункту, назва району,
Центральна площа, 7
області; поштовий індекс)
Телефон (з кодом міжміського зв’язку)
тел. (04579) 2-75-55, факс. (04579) 2-68-68
Адреса електронної пошти ОМС
information@slav.gov.ua
Офіційний сайт ОМС ОТГ
http://www.e-slavutich.gov.ua
ПІБ керівника ОМС ОТГ
Міський голова Фомічев Юрій Кирилович

ПІБ керівника підрозділу ОМС, відповідного за
реалізацію практики ОТГ
5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ
Назва місцевого
нормативно-правового
документу

Опис процесу розробці (з точку зору залучення
громадськості)

Якім документом і
якім органом МС
затверджено

Доступність і
зрозумілість
документа
(1-10/1-10)

6. ОПИС ФОРМ ПАРТІСІПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Надання інформації

Консультування

Діалог

Активне залучення

7. ОПИС ЗМІСТУ ПРАКТИКИ
i. Період від початку розробки до впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік)
2013р по цей час
ii.

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику – до 1500 знаків
Потреба в активному залученні мешканців міста до прийняття управлінських рішень та реалізації
Стратегічного плану соціально-економічного розвитку м. Славутич до 2020р.

iii.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми,
цільова аудиторія, партнери – до 3500 знаків
Щорічно сесія міської ради затверджує Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста
Славутича в рамках Стратегічного плану соціально-економічного розвитку міста Славутича до 2020
року(затвердженого рішенням міської ради 27.10.2000 №194-28-ХХІІІ).
Щоквартально підрозділами виконавчого комітету та міської ради здійснюється моніторинг та
формується інформація про виконання Програми та міських цільових програм, в кінці року звіт про
виконання Програми розміщується на офіційному веб-сайті міської ради. Одним з пріоритетних напрямків
діяльності є підвищення ефективності управління містом та ресурсами територіальної громади, створення
умов для задоволення інформаційних потреб громадян, підприємств, установ та організацій на основі
використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп’ютерних технологій.
Славутич реалізує послідовні заходи для інформатизації міста та розвитку інформаційного
суспільства. Всі напрацювання реалізуються шляхом вивчення потреб громади Славутича в сфері
застосування інформаційних сервісів

З метою забезпечення відкритості та прозорості у діяльності Славутицької міської ради, її виконавчих
органів, посадових осіб та депутатів, було затверджено положення про он-лайн трансляцію засідань
Славутицької міської ради та встановлено необхідну апаратуру. Сесії міської ради та їх підготовка
проводяться через Модуль «Інформаційна підтримка діяльності міської ради», що є інструментом для
зворотнього зв’язку депутатів з виборцями. Сесії міської ради транслюютья в он-лайн режимі, також їх
можна переглянути в записі: www.youtube.com канал slavutich mvk. Протоколи сесій, проекти рішень,
рішення, прийняті Славутицькою міською радою, з метою своєчасного і достовірного оприлюднення,
розміщуютья на сайті Славутицької міської громади www.e-slavutich.gov.ua.
Для відпрацювання повноцінної, своєчасної, об’єктивної системи інформування жителів міста про
основні політичні, економічні, соціальні, культурні, спортивні та інші важливі події, що відбувалися у
Славутичі за відповідними угодами із ЗМІ тільки у 2016р.: випущено 52 номери загальноміської газети
«Теледень Славутич», відновлено вихід інформаційного бюлетеня «Комфорт», замовлено 148 сюжетів на
722 хвилини на ТБ «МедіаДім», розміщено 626 новин на міському веб-порталі е-slavutich.gov.ua., на
сторінці facebook «Славутицька міська громада», надається інформація для головного порталу Славутича
slavutich.cn.ua.

Відділом інформації, зв’язків

із

громадськістю розроблена

програма розвитку

інформаційного простору, комунікацій із громадськістю та промоції м. Славутича на 2017 – 2020 роки.
(Рішення Славутицької міської ради від 23.12.2016 року № 454-20-VII). Продовжується робота по
реалізації Загальноміської програми «Розвиток інформаційного суспільства м. Славутича «Електронне
місто»:

інформаційно-технічне

обслуговування

виконавчого

комітету;

інформаційно-технічне

обслуговування депутатського корпусу Славутицької міської ради (електронна система голосування
«ГОЛОС», електронні засоби фіксації засідань, он-лайн трансляція); інформаційно-технічне забезпечення
роботи офіційного веб-порталу http://e-slavutich.gov.ua; інформаційно-технічне забезпечення роботи сайтів
«Громадський бюджет участі» http://gromada.slav.gov.ua; «Єдина система місцевих петицій» http://edem.in.ua/slavutich; розвиток загальноміської системи відеоспостереження «Безпечне місто»;забезпечення
застосування електронного цифрового підпису в Славутицькій міській раді та її виконавчому комітеті.
Офіційний сайт міської ради (e-slavutich.gov.ua) з доданими новими розділами, новим контентом сприяє
прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, відкритому інформаційному обміну між владою і
громадою, наближенням електронних сервісів до громадян. Завдяки роботі електронних кабінетів в
системі «Влада+Громада», депутати відмовилися від паперових документів, а з метою автоматизації та
систематизації роботи міської ради, для зменшення затрат та часу на проведення кожного засідання та з
метою виконання вимоги частини 3 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у
2016 році впроваджено нову систему електронного поіменного голосування «ГОЛОС».
Жителі міста Славутича мають можливість користуватися Геоінформаційною системою моніторингу та
аналізу інформації, електронною бібліотекою, інформаційною системою «Благоустрій міста». Для більш
зручної взаємодії між пересічним громадянином та владою міста додатково розроблено мобільну версію
інформаційного модуля «Благоустрій міста» та мобільні додатки Android, WindowsPhone. У зв’язку із
прийняттям у вересні 2016 року міської цільової програми «Громадський бюджет участі міста Славутич на
2016 – 2020 роки», для інформування та реалізації процесу голосування за подані проекти городянами

міста, розроблено сайт «Бюджет участі», який дає змогу кожному жителю брати участь у розвитку свого
міста. Здійснюється робота по масштабуванню та впровадженню системи електронного документообігу
АСКОД корпоративний у структурних підрозділах виконавчого комітету Славутицької міської ради (30
автоматизованих робочих місць та 1 місця адміністратора. Мета впровадження системи – автоматизація
ділових процесів щодо обліку і опрацювання вхідної, вихідної, внутрішньої кореспонденції та звернень
громадян, організація контролю за виконанням завдань, безпосередній контроль за виконанням
документів та підвищення оперативності взаємодії між підрозділами виконкому. У роботі системи
використовуються

технології

для

забезпечення

електронного

документообігу із

застосуванням

електронного цифрового підпису.
iv.

Досягнуті якісні і кількісні результати практики– до 1500 знаків
Електронні інструменти надають широкі можливості для поліпшення демократичної практики та участі
організованого громадянського суспільства, значно підвищують рівень поінформованості громадян про
роботу місцевої ради, дають можливість депутатам враховувати думку громадських активістів при
ухваленні рішень, а також залучити до обговорення рішень експертів та представників громадських
організацій, надають мешканцям міста зручні електронні інструменти комунікації для впливу на роботу
органів місцевого самоврядування.

v.

Головні ризики впровадження практики - до 1000 знаків

vi.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

В рамках Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Славутича в рамках
Стратегічного плану соціально-економічного розвитку міста Славутича до 2020 року виділено коштів на
реалізацію Програми «Розвиток інформаційного суспільства м. Славутича «Електронне місто» на 20152016 роки» - 241,7 тис. грн. та 495,4 тис. грн. відповідно.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Славутича на 2017 рік в рамках
Стратегічного плану соціально-економічного розвитку міста Славутича до 2020 року передбачає
виділення коштів на реалізацію Програми «Розвиток інформаційного суспільства м. Славутича
«Електронне місто» на 2015-2016 роки» - 280,0 тис. грн., на міську цільову програму «Громадський
бюджет участі міста Славутича на 2016 - 2020 роки» - 872,6тис. грн.
vii.

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики (посилання)
Сторінка «Громадянам» http://e-slavutich.gov.ua/citizens/SitePages/home.aspx
Громадська Рада при виконавчому комітеті
http://eslavutich.gov.ua/government/civil_society_government/public_council_under_executive_committee/SitePages/Me
mbersPublicCouncil.aspx
Портал «Славутич. Громадський проект» https://gromada.slav.gov.ua/projects/archive/43
Створення Офісу підтримки громадських ініціатив в місті Славутич
http://www.slavutich.cn.ua/news_6318.html
http://www.slavutich.cn.ua/news_6350.html

http://www.slavutich.cn.ua/news_6499.html
8. ДОДАТКИ ДО ОПИСУ ПРАКТИКИ:
В форматі PDF файлу приклади напрацьованих місцевих нормативно-правових і інших релевантних
документів, які допомагають його впровадженню.
• Статут територіальної громади м. Славутич;
• Положення про органи самоорганізації населення в м. Славутич.

