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Впровадження
електронного
урядування
в
органах
місцевого
самоврядування неможливе без систем електронного документообігу. Саме
він є основним елементом взаємодії органів державної влади та місцевого
самоврядування з громадянами. Електронний документообіг є одним з
найважливіших технічних елементів системи електронного урядування, адже
саме він систематизує і поєднує інформацію, що полегшує її аналіз та
складання звітів.
Розвиток електронного урядування дозволяє забезпечити захист прав
громадян на доступ до державної інформації, залучити громадян до участі
в управлінні державними справами, удосконалити технології державного
управління та підвищити якість управлінських рішень.
Щоб створити відкрите і прозоре державне управління в органах місцевого
самоврядування необхідно впровадити електронне урядування. Його потрібно
впроваджувати як в обласних, так і в районних центрах. Одним з таких центрів
є місто Радехів, в якому знаходяться районна та міська ради.
Радехівська районна рада є виборним представницьким органом місцевого
самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону
представляє територіальні громади сіл, селища, міста Радехівського району та
здійснює від їх імені та в їх інтересах функції та повноваження місцевого
самоврядування. Впровадження електронного урядування в районі
забезпечить кращу роботу органів місцевого самоврядування, наблизить до
європейських стандартів організації влади та забезпечить її відкритість
роботи, що є дуже важливим для мешканців району.
Електронне урядування – організація державного управління за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій, що сприяє відкритості та
прозорості влади, участі простих громадян в державному управлінні та
наданню державних послуг в дистанційному режимі [1].
Першим етапом впровадження електронного урядування є створення
системи електронного документообігу [2]. Однією з таких систем є АСКОД.
Вона призначена для автоматизації процесів діловодства та документообігу,
накопичення та надійного зберігання документів, забезпечення оперативного
доступу до документів, контроль виконавчої дисципліни, надання
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статистичної та аналітичної інформації, забезпечення конфіденційності,
застосування електронного цифрового підпису, інтеграції процесів
документообігу в територіально-розподілених підрозділах, забезпечення
внутрішніх комунікацій структурних підрозділів.
СЕД АСКОД пропонується для використання у трьох варіантах. Для
Радехівської районної ради найкраще обрати АСКОД Стандартний, адже в
установі незначний обсяг документів та невелика кількість користувачів.
АСКОД Стандартний дозволяє здійснювати повноцінні процеси реєстрації
документів, контролю за їх виконанням, використовувати електронну пошту
та ЕЦП [3].
Проблема впровадження електронного урядування полягає в тому, що на
сьогоднішній день в Україні не існує єдиної системи електронного
документообігу для органів державної влади та місцевого самоврядування.
Повноцінне впровадження електронного урядування ускладнюють такі
чинники як відсутність єдиних загальнодержавних стандартів функціонування
системи електронного документообігу, уніфікованих вимог до програмного
забезпечення, недостатнє фінансування.
Поняття «електронне урядування» не є цілком новим, як це було декілька
років тому. Пов’язуючи його з доступом до публічної інформації, можна
сказати, що воно є ефективним засобом для забезпечення інформування та
доступу до інформації простим громадянам, тому сприяє прозорості,
успішності та ефективності діяльності органів місцевого самоврядування.
На сьогоднішній день в Україні електронне урядування тільки
впроваджується. Тому система «Електронний уряд» ще не досить розвинута і
функціонує лише в великих містах, здебільшого в обласних центрах. Проте
можна стверджувати, що через деякий час наша держава зможе похвалитись
певними здобутками у цій сфері, якщо буде розвиватись в тому ж напрямку.
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