
Анкета
представників
адміністрації
ОТГ

1 Назва ОТГ Вербківська

2

Загальний бюджет
ОТГ на 2017 рік,
тис грн 105024

3

Який відсоток
сімей мають вдома
комп'ютер? 3. ми не маємо таких даних

4

Яким чином ви
порахували цю
цифру? 1. є статистика

2. навмання
3. ми не маємо таких даних

5

У скількох
населених пунктах
ОТГ є
широкосмуговий
інтернет 8

6

У скількох
населених пунктах
є мобільний
інтернет рівня 3G |
H + 2

7

Як ви оцінюєте
забезпеченість
комп'ютерами
сільрад населених
пунктів вашої ОТГ 1. є в кожній сільраді, за кількістю достатньо

2. є в кожній сільраді, але за кількістю недостатньо
3. є не в кожному селі по 1 комп'ютеру
4. немає майже ніде, крім центру ОТГ
інше _______________________________________

8

Який вид інтернету
використовується в
тих сільрадах, де є
компютери 1. є широкосмуговий доступ (дротове підключення або Wi-fi)

2. є мобільний інтернет Edge
3. є мобільний інтернет 3G / H +
4. є dial-up (по модему через телефон)
5. немає доступу

9

Як ви оцінюєте
середній рівень
володіння
комп'ютером
дорослими
жителями ваших
населених пунктів
(розподіліть все
доросле населення
так, щоб сума
склала 100%) Рівень

Доля
населення

розробник (можу писати програми / знаю системне адміністрування) 1
впевнений користувач (можу встановити програми, постійно працюю
за комп'ютером) 20

середній (можу відкрити програму, знайти сайт в браузері) 40

початковий (можу включити, відкрити гру, увійти в соц мережу) 20
нульовий 15

10

Як ви вважаєте,
підвищення
комп'ютерної
грамотності дасть
користь жителям
ОТГ?

1. так, більша освіченість_________________________________________________

 

2. ні, чому ________________________________________________  

3. важко відповісти  

11

Якою є
організаційна
структура ОТГ

 



(перерахуйте
структурні
підрозділи і кому
вони
підпорядковуються)

http://www.verbkivska-otg.pvlgrd-
rn.dp.gov.ua/sil_rada_2016/pavlogradskij/verbkivska_silrada.nsf/home.xsp

 

 

12

Яка структура
управління в
кожному окремому
селі (структура
сільради)

http://www.verbkivska-otg.pvlgrd-
rn.dp.gov.ua/sil_rada_2016/pavlogradskij/verbkivska_silrada.nsf/home.xsp

 

(коротко
перерахуйте, які
співробітники
входять, чим
займаються)

http://www.verbkivska-otg.pvlgrd-
rn.dp.gov.ua/sil_rada_2016/pavlogradskij/verbkivska_silrada.nsf/home.xsp

 

 

13

Чи є в ОТГ хоча б
один фахівець в
області ІТ
(системний
адміністратор,
програміст) 1. так, в центрі ОТГ і деяких інших населених пунктах

 

2. так, тільки в центрі ОТГ
3. ні

14

Якими держ.
послугами
користуються
жителі на рівні
села, ОТГ, району,
області Рівень Держ. послуги, що використовуються

В яких органах
влади жителі
отримують ці
послуги

села/селища/міста цнап

 

ОТГ цнап

району цнап

 

області цнап
 
Приклади держ.
послуг:

Оформлення паспорта, довідки з БТІ, водійських прав, свідоцтва про смерть, довідки про інвалідність, послуги
держгеокадастру, послуги ДФС

Приклади опису
регламентації: "Локальні нормативні акти і стандарти на рівні ОТГ, можуть бути змінені"

15

Чи виробляється в
населених пунктах
вашої ОТГ будь-
яка продукція, яка
б вимагала
розширення збуту
(за територію ОТГ)

так, сільськогосподарська, збут врегульований, яка?
_____________________________________________________________________

так, сільськогосподарська, збут неврегульований, може бути розширений, яка?
______________________________________________________________________

так, є народні промисли / ремесла, унікальна продукція, яка
______________________________________________________________________
ні

16

Відсортуйте у
напрямку зниження
пріоритету
проблеми ОТГ в
наступних сферах,
вкажіть конкретні
проблеми Сфера Пріоритет

Ключові
конкретні
проблеми

(1 - найважливіше,
12 - найменш
важливе) Освіта 1

Дорожнє господарство 2
Медичне обслуговування 3
ЖКГ 4
Транспорт 5
Екологія 6
Занятість населення 7

Відсутність інтересу з боку інвесторів, туристів 8
Низька народжуваність і відтік населення 9
Пияцтво і наркоманія 10

http://www.verbkivska-otg.pvlgrd-rn.dp.gov.ua/sil_rada_2016/pavlogradskij/verbkivska_silrada.nsf/home.xsp
http://www.verbkivska-otg.pvlgrd-rn.dp.gov.ua/sil_rada_2016/pavlogradskij/verbkivska_silrada.nsf/home.xsp
http://www.verbkivska-otg.pvlgrd-rn.dp.gov.ua/sil_rada_2016/pavlogradskij/verbkivska_silrada.nsf/home.xsp


Бюрократія і корупція 11
Збут виробленої продукції 12
   

17 Які електронні сервіси, на ваш погляд, можуть бути корисні у вашій ОТГ і наскільки    
(вкажіть користь за шкалою від 1 (непотрібно) до 5 (необхідно))    

    

Сервіс
Користь за
шкалою 1-5 Наявність в ОТГ в поточний момент

Які є проблеми з їх
використанням Комментар

Інформаційний
портал ОТГ (сайт) 4 діючий
Відкритий бюджет потребуємо
Петиції потребуємо
Бюджет участі потребуємо
Електронні черги в
держ. заклади потребуємо
Опитування та
консультації потребуємо
Подача заяв і
документів
жителями в
електронній формі
з ЕЦП потребуємо
Електронний
майданчик збуту с /
г продукції,
система кооперації
с / г виробників потребуємо
Туристичний
путівник по регіону потребуємо
On-line розклад
руху приміського та
міжміського
транспорту потребуємо
Трансляції засідань потребуємо
Звернення
громадян,
електронна
приймальня потребуємо
Підзвітність
(публікація НПА,
звітів про
реалізацію
цільових програм і
ін.) потребуємо

 
Система
екологічного
моніторингу потребуємо

                    

 
Система
голосування для
місцевих рад потребуємо

                    

 
Система
формування
ініціативних груп
громадян потребуємо

                    

 
Система збору
інформації про
якість доріг потребуємо

                    

Освітні системи в
області
комп'ютерної
грамотності та
інтернет-
інструментів потребуємо
Система управління
інформацією про
історичні та
культурні пам'ятки
регіону, в т.ч.
об'єкти релігійного
культу потребуємо
Контактний центр
(система скарг,
аналог "1551" м.
Київа) потребуємо
Друге, яке?
(впишіть)

 
Контактна особа,
до кого можна
звернутися за
роз'ясненнями щодо
відповідей, її
посада та телефон



ПІБ
Коденко Віта
Валеріївна

Посада

оператор
компьютерного
набору

Телефон 954559234

E-mail
verbkis@gmail.com,
verbki@i.ua






















