ПРОЕКТ
ПРОГРАМА
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ГРОМАД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1.1.
1.2.

Ініціатор розроблення

Програма ООН з відновлення та

програми

розбудови миру (UN RPP)

Розробник програми

Національний експерт з
моніторингу стану та перспектив
впровадження інформаційних
технологій в Луганській області,
д.т.н., доц. Захожай О. І.

1.3.

Співрозробники програми

-

1.4.

Відповідальні виконавці

Луганська обласна військово-

програми

цивільна адміністрація, «Центр ІТрішень» Східноукраїнського
національного університету імені
Володимира Даля

1.5.
1.6.

Головний розпорядник

Луганська обласна військово-

бюджетних коштів

цивільна адміністрація

Учасники програми

Луганська обласна військовоцивільна адміністрація,
територіальні громади Луганської
області, «Центр ІТ-рішень»
Східноукраїнського національного
університету імені Володимира
Даля

1.7.

Мета програми

Підвищення рівня інформатизації
громад Луганської області, їхня
інтеграція до інформаційних

порталів і ресурсів
загальнонаціонального рівня,
розвиток ІТ-компетенцій у
працівників територіальних
громад, здобувачів середньої
освіти та вчителів закладів
середньої освіти, населення громад
1.8.

Термін реалізації програми

1.9.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів,
у тому числі
кошти обласного бюджету
кошти бюджетів
територіальних громад
Луганської області
кошти інших джерел

1.10.

Очікувані результати

1. Вдосконалення ІТ-ресурсів
територіальних громад Луганської
області.
2. Розробка освітніх програм
навчання та підвищення
кваліфікації в питаннях
використання ІТ для різних
категорій населення
територіальних громад та
працівників державних установ.
3. Створення постійно діючого
ІТ-центру для виконання завдання
розробки, супроводження новітніх
інформаційних технологій в

територіальних громадах області,
проведення навчальноконсультативних заходів з
працівниками громад та
населенням.
4. Підготовка інформаційних
сервісів територіальних громад до
інтеграції до
загальнонаціонального порталу
«Дія».
1.12.

Контроль за виконанням

Луганська обласна військово-

(орган, уповноважений

цивільна адміністрація

здійснювати контроль за
виконанням)
2. ПРОБЛЕМИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИРІШЕННЮ
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».
2. Переробка

web-ресурсів

(особливо

районних

державних

адміністрацій) у відповідності з сучасними вимогами щодо адаптивності
відображення

на

різних

пристроях,

SEO

оптимізації,

покращення

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.
6. Підвищення

рівня

обізнаності

населення

та

працівників

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.
3. ЦІЛІ ПРОГРАМИ
1. Розвиток інформаційних технологій та програмних засобів підтримки
діяльності територіальних громад Луганської області;
2.

Створення

регіонального

центру

ІТ-іновацій,

розробки

та

впровадження нових інформаційних технологій, який аккумулює в собі
досвідчених фахівців ІТ-галузі, студентів регіональних закладів вищої освіти,
прецтавників громад та обласної державної адміністрації.
3. Створення регіонального тренажера «ІТ-профіль громади», та на
основі нього проведення тренінг-курсів з підвищення кваліфікації працівників
органів місцевого самоврядування.
4. Ствоерння регіонального майданчику для навчання школярів закладів
середньої освіти та підвищення іхньої ІТ-обізнаності та компетентності.

5. Створення системи освітніх програм навчання різних верств
населення територіальних громад ІТ-іноваціям і практичним навикам роботи
з інформаційними технологіями та комп’ютерними системами.
4. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
ЕТАП 1. Підготовчий.
– Визначення координаторів програми від Луганської обласної
військово-цивільної

адміністрації.

Відповідальні:

Луганська

обласна

військово-цивільна адміністрація.
– Визначення переліку територіальних громад, які прийматимуть
участь у програмі. Відповідальні: Луганська обласна військово-цивільна
адміністрація.
– Створення Координаційної ради з питань інформатизації Луганської
області. Відповідальні: Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.
– Розробка плану заходів щодо інформатизації Луганської області.
Відповідальні: Координаційна рада з питань інформатизації Луганської
області.
ЕТАП 2. Створення «ІТ-профіля громади».
– Надання територіальними громадами використаного програмного
забезпечення до Центру ІТ-рішень для подальшого аналізу та систематизації.
За необхідності територіальні громади та обласна військово-цивільна
адміністрація готує клопотання до розробників програмного забезпечення з
метою отримання дозволу на таке використання програмних продуктів.
Відповідальні:

Луганська

обласна

військово-цивільна

адміністрація,

територіальні громади, задіяні в програмі, Центр ІТ-рішень.
– Технічні роботи зі створення «ІТ-профілю громади». Центр ІТ- рішень
на

базі

особистого

серверного

апаратного

забезпечення

створює

інформаційний комплекс для досліджень, тестування та навчання – «ІТпрофіль громади». Відповідальні: Центр ІТ-рішень.

– Тестування та апробація створеного «ІТ-профілю громади». Луганьска
обласна

військово-цивільна

адміністрація

та

територіальні

громади

залучаються до процесу тестування та апробації. Відповідальні: Центр ІТрішень, територіальні громади, задіяні в програмі, Луганська обласна
військово-цивільна адміністрація.
–

Розгляд

«ІТ-профілю

громади»

Корординаційною

радою

з

інформатизації та ухвалення щодо доцільності практичного використання.
Відповідальні: Координаційна рада з питань інформатизації Луганської
області.
– Узгодження питання використання «ІТ-профілю громади» з
територіальними громадами та Луганською обласною військово-цивільною
адміністрацією та прийняття до використання. Відповідальні: Координаційна
рада з питань інформатизації Луганської області, Луганська обласна
військово-цивільна адміністрація, територіальні громади, задіяні в програмі.
ЕТАП 3. Освітній.
– Визначення переліку та змісту освітніх програм для навчання та
підвищення кваліфікації працівників територіальних громад та населення.
Відповідальні: Координаційна рада з питань інформатизації Луганської
області, Центр ІТ-рішень.
– Розробка освітніх програм і методик для навчання та підвищення
кваліфікації праівників територіальних громад та населення. Відповідальні:
Центр ІТ-рішень.
– Формування груп для навчання та розкладу занять. Відповідальні:
Центр ІТ-рішень, територіальні громади, що приймають участь в програмі,
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.
– Започаткування освітнього процесу для працівників територіальних
громад та населення. Відповідальні: Центр ІТ-рішень.
– Визначення переліку і змісту освітніх програм для навчання школярів
закладів середньої освіти. До цього процесу залучуються представники
освітян: департамент освіти і науки Луганської обласної військово-цивільної

адміністрації, преставники закладів середньої освіти та КЗ «Луганська обласна
мала академія наук учнівської молоді». Відповідальні: Координаційна рада з
питань інформатизації Луганської області, Центр ІТ-рішень.
– Розробка освітніх програм і методик для навчання школярів сучасним
інформаційним технологіям. Відповідальні: Центр ІТ-рішень.
– Формування контингенту слухачів серед школярів територіальних
громад. Відповідальні: Центр ІТ-рішень, територіальні громади, що
приймають участь в програмі, Луганська обласна військово-цивільна
адміністрація.
– Започаткування освітнього процесу для школярів територіальних
громад. Відповідальні: Центр ІТ-рішень.
ЕТАП 4. Сталість результатів програми. Напрямки подальшої
діяльності.
– Продовження

розвитку

платформи

«ІТ-профіль

громади».

Відповідальні: Центр ІТ-рішень, територіальні громади, Луганська обласна
військово-цивільна адміністрація.
– Продовження навчання проацівників громад, населення, школярів.
Відповідальні: Центр ІТ-рішень, територіальні громади, Луганська обласна
військово-цивільна адміністрація.
– Розповсюдження отриманого досвіду та наробок на інші регіони
України. Відповідальні: Центр ІТ-рішень.
– Інтеграція

до

загальнонаціональних

інформаційних

ресурсів

центральної влади ти органів місцевого самоврядування. Відповідальні:
Центр ІТ-рішень, територіальні громади, Луганська обласна військовоцивільна адміністрація.
5. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
1. Для

виконання

програми

залучається

апаратно-програмне

забезпечення обласної військово-цивільної адміністрації, територіальних
громад, що приймають участь в програмі, Центру ІТ-рішень.

2. Обсяг фінансових ресурсів, які необхідні для виконання програми,
представляються Координаційною радою з питань інформатизації Луганської
області у вигляді кошторису. Кошторис надається до обласної військовоцивільної адміністрації та територіальних громад для прийняття рішення щодо
джерел фінансування.
6. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
1. Обласна військово-цивільна адміністрація здійснює координацію
взаємодії територіальних громад з Центром ІТ-рішень, сприяє залученню до
програми закладів середньої освіти, КЗ «Луганська обласна мала академія
наук учнівської молоді», інших установ та організацій що здійснює свою
діяльність на адміністративній території Луганської області.
2. Обласна військово-цивільна адміністрація ініціює питання створення
координаційної ради з інформатизації Луганської області до якої входять:
представники обласної військово-цивільної адміністрації, представники
територіальних громад, що прийматимуть участь у програмі, представники
Центру ІТ-рішень, представники міжнародних організацій, що здійснюють
свою діяльність в Луганській області безпосередньо в питаннях диджіталізації
ті інформатизації державного сектору.
3. Координаційна рада визначає поточні плані виконання задач, а також
контролює стан їх виконання.
9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
1. Переробка та оптимізація іфнформаційних ресурсів територіальних
громад у відповідності до сучасних вимог і потреб населення.
2. Розвиток та розширення ІТ-сервісів територіальних громад, іхня
інтеграція на загальнонаціональному рівні.
3. Створення тренажера «ІТ-профіль громади» з метою тестування та
супроводження

програмних

рішень,

а

також

навчання

працівників

територіальних громад в питаннях використання інформаційних технологій
для виконання своїх посадових обов’язків.
4. Створення регіонального консультативного центру для ІТ-фахівців
територіальних громад в питаннях підтримки та супроводження апаратнопрограмного забезпечення.
5. Ствоерння постійно діючого центру підвищення ІТ-обізнаності
населення, заокрема школярів закладів середжньої освіти, та формування в
них

необхідних

компетенцій

щодо

користування

інформаційними

технологіями сучасного світу.

Розробник Програми,
Національний експерт
з моніторингу стану та перспектив
впровадження інформаційних технологій
в Луганській області

Олег ЗАХОЖАЙ

