
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
21.09.2021р.   смт.Ємільчине №120 
 
 
Про заходи щодо виконання 
показників у сфері цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій, 
цифровізації громади 

 

 
 Відповідно до законів України «Про Концепцію Національної програми 
інформатизації», «Про Національну програму інформатизації», «Про електронні документи 
та електронний документообіг», «Про адміністративні послуги», «Про особливості надання 
публічних (електронних публічних) послуг», керуючись ст. 40  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на виконання доручень розпорядження начальника обласної 
військової адміністрації від 19.08.2022р. №241 «Про затвердження переліку показників у 
сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації області, виконавчий 
комітет селищної ради 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити заходи щодо виконання показників у сфері цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій, цифровізації громади (додаються). 
 
2. Керівникам виконавчих органів, комунальних установ та підприємств селищної ради  
інформувати про хід  виконання заходів щомісячно до 08 та 23 числа для узагальнення та 
заповнення відповідних електронних таблиць. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого 
комітету селищної ради Олександра БОНДАРЯ. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток  
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 21.09.2022р. №120 

 
Заходи щодо виконання показників у сфері цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій, цифровізації громади 
 
№ 
п/п 

Назва показника Відповідальні за виконання 
показника 

Термін 
виконання 

РОЗВИТОК ШВИДКІСНОГО ІНТЕРНЕТУ 
1. Підключення укриттів до швидкісного 

інтернету, організація Wi-Fi доступу 
  

1) Підключення 100% укриттів у 
загальноосвітніх навчальних закладах 
громади до швидкісного інтернету або до 
мереж Wi-Fi доступу до інтернету 

Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради 

31.12.2022 

2) Підключення 100% укриттів у закладах 
дошкільної освіти громади до 
швидкісного інтернету або до мереж Wi-
Fi доступу до інтернету 

Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради 

31.12.2022 

3) Підключення 100% укриттів у медичних 
закладах до швидкісного інтернету або до 
мереж Wi-Fi доступу до інтернету 

КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 
Ємільчинської селищної 
ради; 
КНП «Ємільчинська лікарня» 
Ємільчинської селищної ради 

31.12.2022 

2. Сприяння доступу до інфраструктури   
1) 100% вирішення проблем із звернень 

постачальників електронних 
комунікаційних послуг (мобільних 
операторів, операторів/провайдерів) 

Загальний відділ апарату 
селищної ради 

Постійно 

РОЗВИТОК ЦНАП 
3. Кількість послуг в ЦНАП   
1) 100% запровадження надання через 

ЦНАП усіх обов'язкових послуг, 
визначених Переліком адміністративних 
послуг органів виконавчої влади та 
адміністративних послуг, що надаються 
органами місцевого самоврядування у 
порядку виконання делегованих 
повноважень, які є обов’язковими для 
надання через центри надання 
адміністративних послуг, затвердженим 
розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 16.05.2014 № 523 

Центр надання 
адміністративних послуг 
селищної ради 

31.12.2022 

БЕЗПАПЕРОВІСТЬ 
4. Налаштування перевірки цифрових 

документів (Дія QR/ Шерінг/ Валідація 
по АРІ /Дія-Дія) 

  

1) Забезпечення налаштування перевірки 
цифрових документів усіма медичними 

КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

31.12.2022 



закладами громади Ємільчинської селищної 
ради; 
КНП «Ємільчинська лікарня» 
Ємільчинської селищної ради 

2) Забезпечення налаштування перевірки 
цифрових документів комунальними 
підприємствами селищної ради, що 
надають комунальні послуги 

КП «Водоканал» селищної 
ради; 
КП «Благоустрій» селищної 
ради 

31.12.2022 

3) Забезпечення налаштування перевірки 
цифрових документів установами 
соціального захисту селищної ради 

Відділ соціального захисту 
селищної ради; 
КУ «Центр надання 
соціальних послуг» селищної 
ради 

31.12.2022 

5. Оцифрування реєстрів   
1) Реєстрація та верифікація територіальної 

громади на геопорталі Національної 
інфраструктури геопросторових даних 

Євтух В.П. 
Загальний відділ апарату 
селищної ради 

31.12.2022 

2) Внесення у Електронний реєстр 
спортивних споруд  громади 

Відділ освіти, молоді та 
спорту селищної ради 

31.12.2022 

ЦИФРОВА ОСВІТА 
6. Залучення населення до програм 

розвитку цифрових навичок 
  

1) Залучення громадян до програм розвитку 
цифрових навичок на Дія.Цифрова освіта 

Загальний відділ апарату 
селищної ради 

Постійно  

ВІЗИТІВКА ГРОМАДИ 
7. Вебсайт селищної ради   
1) Створення або модернізація вебсайту 

селищної ради згідно з вимогами до 
дизайну, затвердженого Мінцифрою 

Бондар О.І. 
Загальний відділ апарату 
селищної ради 

31.12.2022 

8. Геоінформаційна система   
1) Розміщення на геопорталі містобудівного 

кадастру області інформації про наявність 
ортофотопланів територіальної громади 

Євтух В.П. 
Загальний відділ апарату 
селищної ради 

31.12.2022 

2) Розміщення на геопорталі містобудівного 
кадастру області інформації про наявність 
топографічних планів та карт 

Євтух В.П. 
Загальний відділ апарату 
селищної ради 

31.12.2022 

3) Надання інформації  про наявність 
містобудівної документації для бази 
даних геопорталу 

Євтух В.П. 
Загальний відділ апарату 
селищної ради 

31.12.2022 

4) Надання наявних топографічних планів та 
карт для завантаження у базу даних 
геопорталу 

Євтух В.П. 
Загальний відділ апарату 
селищної ради 

31.12.2022 

9. Дія.Бізнес   
1) Вивчення питання створення центру 

підтримки підприємців Дія.Бізнес 
Відділ економічного 
розвитку, інвестицій, 
транспорту, комунальної 
власності селищної ради 

31.12.2022 

ПРОНИКНЕННЯ БАЗОВИХ Е-ПОСЛУГ 
10. єМалятко   
1) Забезпечення надання послуги єМалятко 

ЦНАПом 
ЦНАП Постійно 



11. Зміна місця реєстрації онлайн   
1) Внесення відомостей про реєстрацію 

громадян не менше 100% від даних згідно 
з Реєстром виборців Центральної виборчої 
комісії 

Відділ реєстрації громадян 
селищної ради 

Постійно  

ГАЛУЗЕВА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ 
12. Політика у сфері кібербезпеки   
1) Проведено навчання із кібербезпеки та 

кібергігієни в територіальній громаді 
Загальний відділ апарату 
селищної ради за участю 
відділу цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій, 
цифровізації обласної 
військової адміністрації 

31.12.2022 

13. Е-демократія   
1) Забезпечити використання е-петицій Бондар О.І. 

Загальний відділ апарату 
селищної ради 

31.12.2022 

2) Забезпечити використання е-звернення Бондар О.І. 
Загальний відділ апарату 
селищної ради 

31.12.2022 

3) Забезпечити використання е-консультацій Бондар О.І. 
Загальний відділ апарату 
селищної ради 

31.12.2022 

4) Забезпечити використання бюджету 
участі 

Кириленко І.Б. 
Бондар О.І. 
Загальний відділ апарату 
селищної ради 

31.12.2022 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету 

 
Олександр БОНДАР 

 
 
 




