
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІТ 

У СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГАХ



Найпоширеніші типи інформаційних систем

• Системи е-документообігу

• Е-публічні реєстри та інші ІС для надання адмінпослуг

• Системи е-погосподарського обліку



Е-публічні реєстри та ІС для надання адмінпослуг

1. ДРАЦСГ

2. Реєстр територіальної громади

3. ПК «ІІС «Соціальна громада»

4. Єдина інформаційна система соціальної сфери

5. Система автоматизації ЦНАП («Вулик» чи інша)

6. Державний земельний кадастр

7. Єдині та Державні реєстри для вчинення нотаріальних дій (потенційно)

8. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (потенційно)

9. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань (потенційно)



Виклики щодо е-реєстрів для надання адмінпослуг

1. Складність роботи з 4-6 і більше ІС

2. Потреба у навчанні щодо роботи з кожним реєстром/ІС

3. Специфіка організації доступу та ведення ДРАЦСГ

4. Потреба у реєстрації довіреностей посадовцями ОМС, а не лише 
нотаріусами. 



Е-погосподарський облік
• Ведеться по кожному з сільських населених пунктів

• Активно впроваджується в окремих досліджуваних громадах

• Бажаним є доступ ЦНАП (наприклад, Кам’янка-Бузька ТГ)

Виклики
• Оцифрування паперових документів

• Видатки на супровід ПЗ

• Навчання та залучення старост



Висновки

• Наявна комп’ютерна техніка, питання до її потужності

• У більшості досліджуваних старостинських округів є стабільний інтернет

• Старости беруть участь в онлайн-нарадах, використовують соцмережі

• Ще є побоювання, які не дозволяють відійти від паперового документообігу

• Ще недостатній рівень застосування е-реєстрів та ІС для надання адмінпослуг

• Загалом варто покращувати ІТ-компетенцію старост (передача КЕП, захист 
інформації, робота в е-реєстрах та ІС)



• Застосовувати е-документообіг

• Організувати доступ до е-реєстрів та інформаційних систем для надання 
адмінпослуг, провести навчання

• Запровадити е-погосподарський облік, підключити до нього ЦНАП

• Бажано створити е-кабінет старости (як варіант - при виконанні завдань 
Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки)

• Практикувати вільні місця для самообслуговування

• Консультувати щодо е-послуг

Рекомендації



• Організаційний та юридичний супровід запровадження е-реєстрів, 
інформаційних систем

• Тренінги з цифрової грамотності для старост

• Публічні обговорення з актуальних питань застосування ІС для 
надання адміністративних послуг

Можлива підтримка PROSTO



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

www.prosto.in.ua


