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Звіт за 2017 рік відповідно до 

Плану діяльності Ради Голів Державних Адміністрацій: 
 

 План  Виконання 

1 Для висвітлення планів і роботи 

Ради голів та заохочення вступу до 

неї нових учасників, розвивати та 

удосконалювати  інформаційну 

складову. 

1.1.Обмін інформацією з понад 450 районними 

державними адміністраціями та з 24 обласними 

державними адміністраціями, у тому числі з 

Київською міською державною адміністрацією. 

2 Забезпечення фінансування 

діяльності РГДА за рахунок 

членських внесків учасників, 

асоційованих членів, інших 

джерел фінансування. 

2.1.Запрошено до складу РГДА асоційованих членів. 

3 Здійснити  збір інформації щодо 

пропозицій товарів та послуг, які 

виготовляються та надаються в 

адміністративно-територіальних 

одиницях. Відповідно до отриманої 

інформації сприяти організації 

співпраці та кооперації між 

адміністративно-територіальними 

одиницями, сприяти 

розповсюдженню інформації про 

виробничі можливості, сприяти 

збуту продукції на зовнішніх 

ринках, сприяти залученню 

інвесторів. 

3.1. Допомога українським сільгоспвиробникам у збуті 

продукції. Збір, узагальнення, аналіз та просування 

інформації щодо об’ємів врожаю і цін на зібрану 

продукцію серед крупних трейдерів ринку.  

3.2.Отримано інформацію від 180 районних 

державних адміністрацій з 6 областей України.  

3.3. Близько 10 агровиробникам надано інформаційну 

підтримку.  

4 Розроблення власних та участь у 

партнерських програмах з 

міжнародного обміну досвідом 

державного управління, 

реформування системи управління 

на місцевому рівні, 

функціонування соціальної сфери, 

взаємодії з громадськістю, 

бізнесом і приватним сектором.  

 

4.1. Обговорення з міжнародними партнерами 

необхідності запровадження програм для обміну 

досвідом між місцевими державними 

адміністраціями та органами виконавчої влади в 

інших країнах.   

5 Вивчення досвіду розвитку 

електронного урядування. 

Взаємодія з центральними 

органами виконавчої влади з 

питань організації та становлення 

ринку інформаційних послуг для 

місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого 

самоврядування.  

5.1. Збір, узагальнення і аналіз чинного 

законодавства з питань електронного урядування.  

5.2. Збір, узагальнення і аналіз напрямів діяльності 

місцевих органів виконавчої влади і місцевих 

органів самоврядування які потребують 

автоматизації бізнес-процесів.  

5.3. Отримано роз’яснення від Держспецзв’язку 

щодо захисту інформації, яка передається 

каналами зв’язку, у тому числі через мережу 

Інтернет. 

6 Участь у формуванні завдань щодо 

розробки програмного 

забезпечення для автоматизації 

роботи місцевих органів 

6.1. Взаємодія з розробниками програмного 

забезпечення.  

6.2. РГДА виконуючи функції замовника ініціювало 

підготовку демо-версії CiRM (системи управління 
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виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. 

взаємовідносинами у громаді) для органів 

місцевого самоврядування та об’єднаних 

територіальних громад.  

6.3. Виконано роботи щодо надання доступу до 

демо-версії CiRM.  

https://ijigroup.com/ua/cirm/  

6.4. Інформацію про можливість доступу до демо-

версії CiRM доведено до всіх місцевих державних 

адміністрацій.  

6.5. Інформування місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування про необхідність планування 

витрат пов’язаних з придбанням необхідного 

програмного забезпечення у програмах і 

бюджетах.  

7 Участь у підготовці і поширені 

інформації про ефективні 

інструменти для штабів при 

проведені виборів до місцевих 

органів самоврядування. 

7.1. Взаємодія з розробниками програмного 

забезпечення.  

7.2. Просування інформації про створення 

програмного забезпечення для передвиборчих 

штабів партій і кандидатів, яке дозволяє штабу 

керувати взаємовідносинами з виборцями, 

контролювати стан виконання поставлених 

завдань, миттєво отримувати необхідну 

інформацію, корегувати діяльність штабу, 

оперативно приймати управлінські рішення, 

отримувати та утримувати всю інформацію про 

діяльність штабу з єдиного інформаційного 

джерела через взаємодію всіх учасників 

передвиборчого процесу.  

https://ijigroup.com/ua/vybory/  

8 Активізувати роботу в інших 

напрямах діяльності організації. 

8.1. З метою надання безкоштовної допомоги 

підприємствам України за ініціативою РГДА було 

розроблено і надається програмне забезпечення з 

управління взаємовідносинами з клієнтами 

(Customer Relationship Management (CRM)).  

https://ijigroup.com/ua/crm/  

8.2. Надавались інші консультаційні послуги. 
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