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ЦИФРОВІЗАЦІЯ, ЯК ФАКТОР СТРАТЕГІЧНОГО
РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Вакулівська сільська територіальна громада розвивається згідно
Стратегії сталого розвитку, яка розроблена за підтримки DESPRO – Швейцарськоукраїнського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» у 2017 році
та затверджена до 2025 року. Розроблення Стратегії відбувалось с урахування
положень наступних документів:
Державної Стратегії регіонального розвитку України на період до 2025 року;
Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року;
Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації,
а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених
регіональних стратегій і планів заходів.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВАКУЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ -- РОЗБУДОВА
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ
ПАРТНЕРСТВО.
Прикладом реалізації якої є:
Підключення на договірних засадах провайдером ProstoNet широкосмугового оптоволоконного
Інтернету (потужністю до 300 мб/сек та спроможністю до 1 Гб/сек);
В результаті п’ять найбільших сіл Вакулівської громади, з населенням майже 2300 жителів
та складає 74% від загальної кількості населення отримали доступ до якісної сучасної послуги;
Підключені до швидкісного Інтернету комунальні заклади громади;
Створено мережу Wi-Fi на головній площі та біля адміністративних будівель громади;
Стрімко розбудовується мережа швидкісного оптоволоконного Інтернету в громаді;
До кінця 2021 року ще два населені пункти отримають доступ до широкосмугового Інтернету.
Загальна протяжність кабелю з оптичного волокна сягає майже 40 км;
В інших населених пунктах громади супутниковий інтернет.

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ:
Серед найпопулярніших онлайн послуг :

338 послуг, з яких 90 – онлайн

Характеристика з місця проживання;
Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
Дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
Надання матеріальної допомоги учасникам АТО та людям похилого віку до ювілейних дат;
Видача витягів з погосподарської книги;
Прийом заяв та документів на викопіювання з картографічних матеріалів до рішення сесії сільської ради;
Прийом заяв та документів для затвердження проекту землеустрою для ведення особистого
селянського господарства та передачу земельної ділянки у власність;
Прийом заяв та документів для надання дозволу на розробку проекту землеустрою
для особистого селянського господарства до 2 га за межами населеного пункту,
як молодому жителю громади.

КРАЩІ ПРАКТИКИ:
БЕЗПЕКА ГРОМАДЯН

Для підвищення рівня безпеки своїх громадян, було встановлено
відеонагляд у найбільш людних місцях громади – на центральній площі,
біля навчальних закладів, біля сільської ради та в приміщенні сільської
ради. Поліцейський офіцер громади має можливість у режимі реального
часу, в тому числі зі смартфону, переглядати запис з відеокамер, дбати
про порядок та швидко реагувати на виклики.
В інших населених пунктах громади також планується встановлення
вуличного відеонагляду для підвищення безпеки мешканців.

КРАЩІ ПРАКТИКИ: ОСВІТА
Цифровізація освіти вимога часу.
Заклади загальної середньої освіти Вакулівської громади забезпечені сучасними електронними
освітніми ресурсами, які вивели організацію освітнього процесу в частині змісту на принципово інший рівень.
Основний акцент в реформуванні був зроблений на початкову школу яка працює за програмами
Нової української школи та вивчення математики в середній школі.
Вчителі, завдяки наявності якісного Інтернету отримали можливість мати методичний супровід діяльності,
а діти online доступ до навчальних матеріалів не тільки в школі, а й вдома.
Згідно програми розвитку Вакулівської сільської ради, відділ освіти починаючи з 2017 року
закуповує планшети для першокласників, які закріплюються за кожним учнем до кінця
його навчання в школі для підвищення якості надання освітніх послуг.
Інтерактивні дошки, інтерактивна підлога, комплекти проекційного обладнання разом з інноваційним
програмним забезпеченням та освітнім контентом суттєво підвищують ефективність роботи вчителів.

НАШІ КОНТАКТИ:

Офіційний сайт Вакулівської громади

Сільський голова
Шевцов Артур Анатолійович
Моб.тел. +38 (067) 911 58 93

Керівник проекту
Шмідт Тетяна Борисівна
Моб. тел. +38 (096) 075 37 84

Електронна адреса Вакулівської сільської територіальної громади
sofgovtsil@ukr.net
info@vakulove.otg.dp.gov.ua

Місцезнаходження
53172, Дніпропетровська область, Криворізький район,
с. Вакулове, вул. 40 років Перемоги, буд. 30

Сторінка Facebook Вакулівської громади

