Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих
від Європейського Союзу

Назва проекту

Створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу
до публічних послуг органів влади та дистанційного
навчання на базі сільських бібліотек області

Ініціатор проекту

Миколаївська обласна державна адміністрація, 54001,
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, ЄДРПОУ 00022579

Замовник проекту
(у разі наявності)

Відділ з питань організації надання адміністративних
послуг Миколаївської обласної державної адміністрації,
54001,
м. Миколаїв,
вул. Адміральська,
22,
ЄДРПОУ 38086482

Програма
регіонального
розвитку

Програма регіонального розвитку «Сільський розвиток»,
розділ 4.2. Підвищення якості життя у сільській
місцевості

Назва завдання
Державної стратегії
регіонального
розвитку на період
до 2020 року, якому
відповідає проект

надання державної підтримки для підвищення рівня
облаштування сільської місцевості як сфери життя,
діяльності та побуту селян, розмежування політики щодо
підтримки сільського господарства та розвитку сільських
територій

Регіон(и),
територія(ї) або
місто(а), що
отримають вигоду
від реалізації
проекту

Миколаївська область

Тривалість проекту

12 місяців

Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування
проекту:

10 461 288 (грн.)

Разом

1 рік

2 рік

3 рік
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з державного
бюджету
з інших джерел
Загальна (загальні)
та конкретна
(конкретні) цілі
проекту

Цільові групи
проекту та кінцеві
бенефіціари проекту

10 461 288 (грн.)

10 461 288 (грн.)

(грн)

(гр н)

Загальні
цілі
проекту
конкурентоспроможності регіону.

(гр н)

(гр н)

(гр н)

(гр н)

Підвищення

рівня

Конкретна ціль проекту - забезпечення доступності та
сталості надання публічних послуг органів влади для
сільського населення
Цільові групи: 58125 осіб сільського населення,
50 сільських бібліотек.
Кінцеві
бенефіціари
Миколаївської області

проекту:

сільське

населення

Очікувані результати
проекту

Очікувані результати від реалізації Проекту:
створення на базі 50 сільських бібліотек спеціалізованих
точок доступу до публічних послуг органів влади;
співробітники бібліотек отримають необхідні знання та
навички для роботи в нових умовах;
розширення переліку послуг, що отримає сільське
населення (розробка та впровадження нових ІТтехнологій);
підвищення рівня обізнаності сільських жителів,
підвищення їх громадської активності (запровадження
дистанційного консультування та навчання)

Економічна та/або
бюджетна
ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Зменшення грошових витрат населення на отримання
публічних послуг органів влади, в тому числі
електронних, адміністративних, соціальних послуг та
дистанційного навчання.
Збільшення надходжень до міських бюджетів за надання
адміністративних послуг
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Інші економічні
вигоди
(наскільки дотичне)

Наближення публічних послуг органів влади та
дистанційного навчання до сільського населення.
Технічне оновлення сільських бібліотек та розширення
переліку їх послуг.
Підвищення
ефективності
діяльності
місцевих
держадміністрацій, удосконалення взаємовідносин між
місцевими
держадміністраціями
та
фізичними
і
юридичними особами шляхом упровадження системи
електронного урядування

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Підвищення рівня обізнаності населення з питань
організації та провадження підприємницької діяльності.
Забезпечення розвитку системи надання публічних
послуг сільському населенню з урахуванням потреб осіб
похилого віку, самотніх осіб та осіб, що проживають одні,
ветеранів війни та праці, інвалідів.
Забезпечення розвитку та збереження існуючої мережі
бібліотек, їх модернізації шляхом інформатизації.
Використання ресурсу бібліотек для створення мережі
розширених центрів надання культурних, освітніх та
інших послуг (міні-кінотеатрів, доступу до Інтернету,
безоплатні друковані видання, семінари та навчання
тощо), поширення в сільській місцевості та малих містах
надання бібліотечних послуг з використанням Інтернету

Екологічний вплив

реалізація проекту не впливає на екологічний стан регіону

(наскільки дотичне)
Основна діяльність
за проектом

З реалізацією проекту плануються:
- технічне оснащення 50 сільських бібліотек (підключення
до Інтернету, придбання меблів, комп’ютерної техніки,
інформаційних кіосків, інтерактивного обладнання);
- інформаційно-навчальні заходи;
- розробка та впровадження нових ІТ-технологій;
- запровадження на базі бібліотек: спеціалізованих он-лайн
консультацій з питань підприємницької діяльності;
дистанційного навчання для зацікавлених верств населення
з навчання комп’ютерної грамотності, демонстрація
навчальних фільмів тощо; он-лайн спілкування між
сільським населенням та органами влади ОТГ, району та
області.
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Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності,
соціально-економічної
спрямованості
та
реалістичності
виконання проекту

Реалізація проекту надасть можливість реалізовувати
право кожного громадянина на доступ до електронної
інформації, і це не тільки безкоштовний Інтернет, доступ
до офіційної інформації он-лайн, але і навчання
інформаційній грамотності, основам підприємницької
діяльності, он-лайн спілкування з органами влади тощо.
Забезпечить доступ сільського населення до публічних
послуг органів виконавчої влади (адміністративних,
соціальних та електронних послуг) та надасть можливість
отримати дистанційне навчання безпосередньо у сільських
бібліотеках.
При реалізації проекту будуть використані діюча
інфраструктура сільських бібліотек та людські ресурси, що
є в наявності у ініціатора проекту та місцевого партнера.

Спроможність
забезпечити
стійкий
результат
реалізації
проекту

Створені спеціальні автоматизовані пункти доступу до
публічних послуг органів влади та дистанційних послуг на
базі сільських бібліотек області будуть утримуватися за
рахунок районних бюджетів та бюджетів ОТГ

Очікувані витрати на
закупівлю
товарів,
робіт
і
послуг
національного
виробника,
які 7 561 288 грн. або 72%
використовуються під
час реалізації проекту
(тис.
відсотків)

гривень,

Очікувані витрати на
закупівлю
товарів,
робіт
і
послуг
іноземного виробника,
які використовуються 2 900 000 грн. або 28%
під
час
реалізації
проекту
(тис.
відсотків)

гривень,

/

зо

Експертний звіт до
проекту будівництва
Не потрібно
(ким, коли виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
¥
документації для
Не потрібно
реалізації проекту
Телефон,
факс, Ініціатор проекту: Миколаївська обласна державна
електронна
пошта адміністрація, 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22,
ініціатора (замовника) тел.: (0512) 373057, 370598, (ф) 37 01 36,
проекту
www.m k.gov.ua^e-m ail:cancelar@mk.gov.ua
Замовник проекту: Відділ з питань організації надання
адміністративних послуг Миколаївської обласної державної
адміністрації
тел.: (0512) 71 56 62, www.e-admin.gov.ua,
e-mail: murahovskaya@mk.gov.ua.
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