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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
________ 2021 року
Борислав
№______

Про затвердження Концепції розвитку цифрової грамотності жителів Бориславської міської територіальної громади 
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про інформацію», постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 56 «Деякі питання цифрового розвитку», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 405-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019-2020 роки», від 17.01.2018 № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації», від 30.01.2019 № 37-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки», враховуючи доповідну записку заступника міського голови Солоненко Світлани від 19.11.2021 року, з метою забезпечення запровадження принципів державної політики розвитку цифрового суспільства, поширення використання міських електронних сервісів, їх доступності для громадян, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
	Затвердити Концепцію розвитку цифрової грамотності жителів Бориславської міської територіальної громади (далі - Концепція) (додається).
	Виконавчим органам Бориславської міської ради розробити заходи щодо розвитку цифрової грамотності при підготовці внесення змін до діючих міських програм, безпосередньо пов’язаних з досягненням мети, визначеної в Концепції.

       3. Відділу розвитку міста, відділу освіти, КНП «Бориславський центр екології, туризму та сталого розвитку», відділу внутрішньої політики, відділу надання адміністративних послуг, управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту та іншим виконавчим органам Бориславської міської ради забезпечити в межах компетенції вжиття заходів, спрямованих на реалізацію Концепції.
        4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія, заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарасимів Роксоляну, керуючого справами виконкому Кобилецького Ігоря відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та на постійні комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій).

Міський голова                                                                             Ігор ЯВОРСЬКИЙ








Проект рішення підготував:

Начальник відділу розвитку міста                                            Оксана БАЛАБАНСЬКА
                                                                       
                                                                                         
                                                                        

ЗАВІЗУВАЛИ:

Секретар міської ради                                                                Юрій ХИМИН

                                                                 
Заступник міського голови                                                        Світлана СОЛОНЕНКО

Заступник міського голови                                                        Роксоляна ГАРАСИМІВ

Керуючий справами виконкому                                                Ігор КОБИЛЕЦЬКИЙ


Начальник  відділу правового забезпечення                            Оксана ТАХТАРОВА 

Начальник відділу освіти                                                            Елла КАЧМАРЧИК

В.о. начальника управління культури, молоді,
Фізичної культури та спорту                                                      Володимир РАХЕЛЬ   



Начальник загального відділу                                                     Галина СТЕЦУН

Начальник управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження                                             Олег ЛЕВИЦЬКИЙ


 
Відповідальний з питань запобігання                                  Володимир  МЕЛЬНИЧОК
корупційним проявам у Бориславській                                          
міській раді та її виконавчих органах

______________________________________________________________________________



