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Чиновники Львова "заговорять" по-електронному за 16 місяців
Львів впровадит ь елект ронний документ ообіг у міській раді прот ягом 16 місяців.
За словами Андрія Москаленка, директ ора департ амент у "Адмініст рація міського голови" міськради Львова, через місяць буде оголошений
т ендер на визначення компанії-підрядника.
Вона впровадит ь елект ронний документ ообіг у мерії -- розробит ь програмне забезпечення для вт ілення проект у.
Паралельно розпочнут ься навчання працівників міськради щодо обслуговування програм.
Мір’я Пет ерсон, керівник Sida в Україні, радник Посольст ва Швеції в Україні, зазначила, що досвідом Львова щодо співпраці й вт ілення
проект у з елект ронного документ ообігу будут ь розповсюджуват и на інші міст а України.
Зокрема, зацікавлення висловили Донецьк т а Івано-Франківськ.
Нагадаємо, що Львів підписав меморандум про взаєморозуміння щодо ф інансової підт римки у впровадженні сист еми елект ронного
урядування.
Довідка
Елект ронне урядування — спосіб організації державної влади за допомогою сист ем локальних інф ормаційних мереж т а сегмент ів
глобальної інф ормаційної мережі, що забезпечує ф ункціонування органів влади в режимі реального часу т а робит ь максимально прост им і
дост упним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.
Головною складовою елект ронного урядування є елект ронний уряд – єдина інф раст рукт ура міжвідомчої авт омат изованої інф ормаційної
взаємодії органів державної влади т а органів місцевого самоврядування з громадянами т а суб’єкт ами господарювання. Він не є
доповненням або аналогом т радиційного уряду, а лише визначає новий спосіб взаємодії на основі акт ивного використ ання інф ормаційнокомунікаційних т ехнологій (ІКТ ) з мет ою підвищення еф ект ивност і надання державних послуг.
Комент ат ори, які допускат имут ь у своїх комент арях образи щодо інших учасників дискусії, будут ь забанені модерат ором без додат кових
попереджень т а пояснень. Також дані про т аких корист увачів можут ь бут и передані до МВС, якщо від органів внут рішніх справ надійшов
відповідний запит . У комент арі заборонено додават и лінки т а рекламні повідомлення

