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Цифрова трансформація
на місцевому рівні: уроки з досвіду ЄС
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ
СЕСІЇ 4 – ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ

1. Подбайте про наявність цифрової стратегії!

З чого розпочати?

 Зрозумійте
потреби
користувачів
->
Орієнтуйтеся на попит. Плануючи цифрову
стратегію
та
послуги,
розплануйте
шлях
користувача та уявіть його досвід.
 Проведіть тест на готовність або зрілість.
Визначивши рівень зрілості, громада отримує
рекомендації про те, як діяти, яке навчання
пройти
та
якими
можливими
заходами
підтримки скористатися.
 Визначте «дорожню карту цифровізації» від
початкового цифрового рівня до рівня цифрової
зрілості.
 Сприяйте доступу до якісного
консультаційних послуг.

навчання

та

 Шукайте ресурсів і фінансової підтримки. До того
ж, політики мають використовувати свій досвід
та сприяти координації з екосистемою існуючих
інноваційних центрів, мереж і платформ для
забезпечення цифрової трансформації.

2. Забезпечте доступ до технологічної інфраструктури!
Громада повинна мати змогу використовувати цифрові технології, які стосуються
стандартів, безпеки, технічних та технологічних можливостей. Іноді прості рішення
дають найкращий результат.

Портал запущено у 2013 році.
Дані від УСІХ громад за 2010-2019 рр.
Безкоштовний доступ для мерів (за допомогою логіну).
Декілька стандартних форм візуалізації
Завантаження даних
Вивантаження даних громад (2020, 2021 р.)

Відкритий портал даних про
видатки в Австрії

Сторітелінг
(Ресурс New York Times про
те, як поширився COVID)

Розумні автобусні зупинки
як інтегрований
громадський простір

169 млн громадян ЄС не мають навіть базових цифрових навичок. Це 44%
європейців віком від 16 до 74 років. Відсутність доступу до цифрових
послуг, а також недостатня поінформованість про цифрові можливості
мають значний вплив на цифрову нерівність, яка збільшує соціальну
нерівність.

3. Розвивайте
цифрову культуру,
навички та
потенціал!

Громаді потрібно:

Знайдіть амбасадорів цифровізації

 формувати цифрові навички у
своїх працівників і громадян;

 Натхненники та творці кожної
цифрової
екосистеми
здатні
змінити стиль її управління від
моделі з низхідною комунікацією
на
модель
з
висхідною
комунікацією.

 це дозволить використовувати
цифрові
платформи
та
розвивати інноваційну культуру
в суспільстві;
 безперервне
навчання,
організація цифрової освіти,
об’єднання зацікавлених сторін
у
проєктах
і
цифрових
ініціативах
—
саме
ті
платформи, які ви можете
прагнути
розробляти
та
підтримувати.

 Локальний цифровий досвід
також грає ключову роль, адже
здатен
перетворити
цих
місцевих зацікавлених сторін на
активних цифрових амбасадорів.

Ключовим моментом є
збір, управління та
використання даних
громадою у різних
процедурах.

Кооператив даних – це нова форма
співпраці, в якій учасники діляться своїми
даними та своїми інформаційними
можливостями для створення
колективного впливу.

4. Будьте розумним
оператором і
менеджером даних!
Український стартап, який
створив застосунок на основі
відкритих даних для пошуку
найкращого місця для життя
(CityScale).

5. Співпрацюйте та формуйте спільноту!
Як рухати зміни в напрямку майбутнього?
Змінити …

на ….

Громадянин є об’єктом контролю

Громадянин задіяний у процесі контролю

Керування здійснюється для громадян

Керування здійснюється разом із громадянами

Організації розмежовані

Організації формують мережі

Організації держсектору – великі універсальні гіганти

Організації держсектору – невеликі, гнучкі, цілеспрямовані

Держава як постачальник послуг

Держава як фасилітатор послуг, брокер, уповноважений

Держструктури володіють ресурсами та процесами

Держструктури та громадяни володіють здобутками

Вимірювання результатів

Вимірювання здобутків та впливу

Вимушена співпраця на основі примусу

Взаємовигідна співпраця на основі довіри

Віра у «сильного лідера»

Віра в кожного, «лідер-служитель»

Планування та виконання планів у громаді може не обмежуватися лише адмініструванням, оскільки
відкритий та спільний підхід формує фундамент для інновацій, процвітання та зростання. Цифрова
трансформація відкриває нові шляхи співпраці – планування бюджету за участі всіх зацікавлених сторін,
електронна участь, електронне голосування та багато інших можливих форм співробітництва.

6. Надавайте послуги з думкою про користувача!
Так, є різні типи користувачів.
Технічний
користувач

Експертаналітик

«Живу й
«Люблю
дихаю
гратися з
даними та
даними та
технологіями» статистикою»

Політичний
інфлюенсер

«Важко знайти
потрібну мені
інформацію»

Збирач
інформації

Допитливий
громадянин

Пасивний
громадянин

«Маю знайти
достовірну
інформацію»

«Хочу
сформувати
власну думку,
спираючись
на факти»

«Отримую
інформацію зі
ЗМІ»

Громада працює на користь громадян, а цифрові послуги можуть полегшити доступ. Для цього
громада має зрозуміти, які послуги зробити цифровими, і структурувати їх для цієї мети.
Послугами користуватимуться лише за умови, що користувачі мають знання про їх
використання, а цифрові інструменти муніципалітетів і центральних органів влади
популяризуються серед населення.

