ПРОЕКТ
КОНЦЕПЦІЯ
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ГРОМАД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Передмова
Україною взято курс на високотехнологічний напрям подальшого
поступу. Ставка на людський капітал, який би забезпечив інноваційний
розвиток держави за рахунок зацікавленої взаємодії вищої освіти, науки,
бізнесу і влади, є визначальною. Значну роль в цьому процесі відіграють
органи державної влади та місцевого самоврядування. На сьогодні є розуміння
того, що широке впровадження інформаційних технологій в секторі державної
влади дозволяє значно підвищити оперативність та якість виконання
адміністративних функцій, поглибити моніторинг суспільно-політичних та
економічних
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загальнодержавному рівні. У зв’язку з цим, державною владою України
запропонована до реалізації концепція «Держава у смартфоні», в основу якої
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можливості отримання сервісів в електронному вигляді. При такому підході
усі державні сервіси стають «ближчими» до кожного громадянина поза
залежністю від місця його перебування. Держава в смартфоні – це Держава
завжди поруч з кожним громадянином. Безперечно, основними вимогами до
інтеграції кожного громадянина до цих процесів є володіння та розуміння
базових аспектів інформаційних технологій, доступність інформаційнокомунікаційних пристроїв та сервісів.
Додатковим стимулом до загальної диджіталізації державного сектору є
виклики сучасного світу: конфлікт на Донбасі, пандемія вірусу COVID-19,
техногенні та екологічні катастрофи, такі як пожежі в Луганській області
восени 2020 року. Всі ці негативні явища ускладнюють (а для певних верст
населення, унеможливлюють) доступ до отримання державних сервісів та,
фактично, призводить до обмеження їхніх конституційних прав.

На сьогодень достатньо значні поступи у напрямку диджіталізації
країни робляться на загальнодержавному рівні: активізація процесів
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(https://diia.gov.ua/).
Також значні просування в цьому напряму мають місце і на
регіональному рівні, зокрема в Луганській області, навіть незважаючи на те,
що останнім часом достатньо багато викликів приходиться саме не цей регіон:
конфлікт на Сході України, масштабні пожежі тощо. Однак, як відомо, кризові
явища, окрім негативних наслідків, також є стимулом для розвитку і
просування уперед.
Тому, представлена Концепція інформатизації громад Луганської
області (далі Концепція) має перед собою мету завдяки чітко визначеним
процедурам та заходам підвищити рівень інформатизації громад, що
дозволить значно спростити, зробити більш оперативними і зручними процеси
надання державних послуг, цим самим спростити суспільне життя населення.
Додатковою метою ставиться підвищення ІТ-обізнаності як працівників
установ територіальних громад Луганської області так і пересічних громадян,
що є, безперечно, дуже важливим у сучасному світі тотальної інформатизації.
Мета Концепції
Головною метою Концепції є підвищення рівня інформатизації громад
Луганської області, їхня інтеграція до інформаційних порталів і ресурсів
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представниками громад та освітньо-наукових установ, поєднання знань та
практичного досвіду для вирішення організаційних та технічних питань.
Проблеми, які потребують розв’язання
1. Переробка Стратегій розвитку та Програм громад Луганської області
щодо включення питань розвитку регіональних ІТ-ресурсів, інформатизації та

інтеграції у загальнонаціональний інформаційний простір відповідно до
прийнятої концепції «Держава в смартфоні».
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структурованості контенту для спрощення пошуку та відображення потрібної
інформації.
3. Більш чітка уніфікація програмного забезпечення, та форматів даних
що використовується територіальними громадами для спрощення подальшої
інтеграції на загальнодержавному рівні (така уніфікація доцільна не тільки для
Луганської , а й для інших областей).
4. Глобалізація та інтеграція ІТ-ресурсів регіональних громад до
загальнонаціональних систем та сервісів.
5. Вживання заходів щодо підвищення мотивації працівників громад та
населення щодо впровадження та використання новітніх інформаційних
технологій.
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територіальних громад щодо питань інформаційних технологій.
7. Поглиблення комунікацій органів місцевого самоврядування з
науковими та освітніми установами регіону для запровадження спільної
діяльності в питаннях ІТ-освіти, впровадження та популяризації новітніх
інформаційних технологій.
8. Вирішення питання браку ІТ-фахівців, що займаються питаннями
впровадження та супроводження апаратно-програмних комплексів та
інформаційних технологій в територіальних громадах відповідно до концепції
загальної диджіталізації країни.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
В основі представленої Концепції є створення та інтеграція у
інформаційний простір Луганської області Центру ІТ-рішень, на який
покладаються наступні функції:

1) Взаємодія між представниками громад Луганської області та
регіональними освітньо-науковими установами та участь у реалізації ІТпрограм;
2) Залучення науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої
освіти освітньо-наукових установ Луганщини до реалізації регіональних ІТпрограм;
3) На базі власного апаратного забезпечення створення «ІТ-профіля
територіальної громади», подальший його розвиток та вдосконалення;
4) На основі «ІТ-профіля територіальної громади» технічна, методична
та організаційна підтримка територіальних громад у розвитку їх власних ІТсервісів;
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спеціалістів територіальних громад по роботі та супроводженню апаратнопрограмного забезпечення територіальних громад;
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технологій серед населення громад, а також підвищення їхньої ІТ-обізнаності
та формуванні практичних навиків щодо ефективної діяльності у сучасному
ІТ-світі;
7) Реалізація освітніх програм для школярів закладів загальної середньої
освіти з метою актуалізації їхніх знань та навичок користування
інформаційними технологіями у сучасному світі.
Інформаційна модель інтеграції Центру ІТ-рішень у загальний
інформаційний простір Луганської області
Розроблена Інформаційна модель описує усі інформаційні процеси та
інформаційні потоки, що мають місце в процесі розвитку інформаційних
технологій в громадах Луганської області, відповідно до цієї Концепції.
Згідно моделі, представленої на рисунку нижче, Центр ІТ-рішень
координує ІТ-процесі серед суб’єктів господарювання, що здійснюють свою
діяльність в адміністративних кордонах Луганської області.

Суб’єкти цього процесу:
– обласна адміністрація;
– територіальні громадами, що діють на території області.
– заклади вищої освіти;
– заклади середньої освіти.
Обласна адміністрація, через делегованих менеджерів ІТ-проектів
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територіальними громадами та Центром ІТ-рішень.
Територіальні громади є джерелом інформації та вже запроваджених
інформаційних технологій для Центру ІТ-рішень, що дозволяє останньому
сформувати уніфіковану модель – «ІТ-профіль громади». Такий підхід
дозволить вирішити наступні проблеми:
– уніфікації програмного забезпечення та форматів даних;
– вдосконалення web-сайтів громад через запровадження уніфікованої
платформи їхнього супроводу;
– глобалізації та інтеграції ІТ-ресурсів регіональних громад до
загальнонаціональних систем та сервісів.
Цент ІТ-рішень розвиває та вдосконалює ІТ-профіль громади за рахунок
залучення інновацій, досвідчених фахівців та студентства від закладів вищої
освіти. Таким чином, буде вирішена чи не одна з найістотніших проблем, яка
вказувалася вище – нестача ІТ-фахівців

в територіальних громадах для

розвитку інформаційних технологій. Усі наробки зроблені на рівні «ІТпрофіля громади» масштабуються на всі зацікавлені територіальні громади.
Таким чином, створення Центру ІТ-рішень дозволяє акумулювати
людські та інтелектуальні ресурси не роздрібнюючи їх по окремих
територіальних громадах, які неспроможні утримувати необхідний штат
висококваліфікованих ІТ-фахівців. Так вирішується ще одна вказана раніше
проблема – браку досвідчених ІТ-фахівців.
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стейкхолдерів до своїх освітніх прогам з боку Центру ІТ-рішень, а також
територіальних громад та обласної державної адміністрації.
Центр ІТ-рішень окрім діяльності, пов’язаної з розвитком «ІТ-профілю
громади» проводить тренінги, навчання працівників громад, готує їх до
продуктивного використання інформаційних технологій.
Крім цього, з метою популяризації ІТ-технологій та підвищення ІТобізнаності, Центр ІТ-рішень готує та реалізує рід освітніх програм для
школярів та вчителів закладів середньої освіти, що також позитивно впливає
на показники громади. Слід зазначити, що в моделі замість суб’єкта «Заклади
середньої освіти» може бути будь яка установа чи організація, або фізичні
особи, що відносяться до тієї чи іншої громади. Тобто просвітницький аспект
діяльності Центру ІТ-рішень може бути адаптивним до певних вимог
суспільства, реалізуючи сервіс-орієнтований підхід.
Очікувані результати
Реалізація цієї концепції дозволить вирішити проблеми 2, 3, 6, 8, що
вказувалися вище. Проблема 1 вимагає організаційного рішення підчас
започаткування реалізації Концепції. Уніфікований підхід до реалізації ІТсервісів
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загальнонаціональніх ресурсів порталу «Дія», вирішуючи проблему 4.
Слід також зазначити, що вирішення проблем 5, 7 моджливо тільки за
ініціативи обласної державної адміністрації та адміністрацій територіальних
громад. Успішне вирішення цих проблем тільки підвищить результативність
цієї Концепції.
Розробник Концепції,
Національний експерт
з моніторингу стану та перспектив
впровадження інформаційних технологій
в Луганській області
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