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На Дніпропетровщині завдяки системній роботі за півроку кількість виданих
дозвільних документів збільшилося на 10%, при цьому число відмов у наданні
адміністративних та дозвільних послуг зменшилося майже на 70%. Про це
повідомив керівник Дніпропетровської області Дмитро Колєсніков під час
селекторної наради з керівниками міст та районів регіону.
На Дніпропетровщині діє пілотний проект «Регіональний віртуальний офіс
електронних адміністративних послуг» (www.e-services.dp.gov.ua ).
Дніпропетровщина - перша область, яка об'єднала зусилля місцевих органів влади
і територіальних органів, які беруть участь у наданні дозвільних послуг.
Сьогодні підприємцям в он-лайн режимі доступні всі регламенти, технологічні
карти, перелік документів, порядок отримання, терміни, графік прийому та інша
необхідна інформація. Про хід розгляду справи підприємець інформується через
«особистий кабінет» та SMS-повідомлення. На сьогодні близько 6 тисяч
підприємців вже скористалися цією послугою. Також підприємець може
отримувати консультацію адміністраторів дозвільних центрів та представників
дозвільних органів в он-лайн режимі.
«Використання інформаційних технологій в дозвільній сфері дозволяє зменшити
вплив людського фактору у відношеннях влади та бізнесу. Це важливо для
поліпшення умов ведення бізнесу та профілактики корупції », - наголошує Дмитро
Колєсніков.
На сьогодні у базу даних Віртуального офісу внесена повна інформація про 35
дозвільних центрів, створено електронні кабінети 46 державних реєстраторів 35
дозвільних центрів, 400 відповідальних працівників дозвільних органів. За
допомогою Віртуального офісу на Дніпропетровщині можна отримати 1466 видів
дозвільних документів.
У регіоні для активного запровадження процесу надання адміністративних та
дозвільних послуг за допомогою мережі Інтернет проведено 8 тренінгів та 5
семінарів для державних адміністраторів та відповідальних працівників дозвільних
органів, 12 відкритих семінарів для суб'єктів господарювання з питань презентац
ії роботи Віртуального офісу. У цих заходах взяли участь понад 200 підприємців. І
69 із них вже створили електронний «особистий» кабінет.
Із червня за доручення голови облдержадміністрації Дмитра Колєснікова на базі
Жовтневого району міста Дніпропетровська відпрацьована система надання трьох
видів послуг для молодих мам. Це разова допомога по народженню дитини та
оформлення допомоги по догляду за дитиною. Сьогодні пропозиції щодо цього
проекту направлено народним депутатам для відпрацювання даного питання.

