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м. Лиман

Про використання мобільного 

застосунку "Smart місто"на 

території Лиманської МТГ

З  метою  забезпечення  прозорості  та  відкритості  в  діяльності  Лиманської

міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій,

реалізації права громадян на доступ до публічної інформації,  на виконання Законів

України «Про інформацію» (із  змінами),  «Про доступ до публічної  інформації» (із

змінами),  в  рамках виконання Меморандуму про співробітництво між  Лиманською

міською радою та  ГО  "Центр  громадянських  ініціатив  "Донбас",  керуючись  ст. 42

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Використовувати  мобільний  застосунок  "Smart місто"  як  один  з  офіційних

інструментів  комунікації  з  громадськістю  на  території  Лиманської міської

територіальної громади.

2. Функції  "Адміністратора  громади"  в  керуванні  мобільним  застосунком  "Smart

місто"  покласти  на  головного  спеціаліста  відділу  з  питань  внутрішньої  політики

міської ради Зеленську В.Ю.

3. Головному спеціалісту відділу з питань внутрішньої політики Зеленській В.Ю.: 

3.1. Організувати первинне наповнення інформацією розділів мобільного застосунку

"Smart місто".

3.2. Забезпечити  підключення  до  адміністративної  частини  мобільного  застосунку

"Smart місто"  (надання  ідентифікаторів  доступу)  відповідальних  осіб  виконавчих

органів, комунальних підприємств, установ, організацій.

3.3. Надавати  методично-консультаційну  допомогу  відповідальним  особам

виконавчих  органів,  комунальних  підприємств,  установ,  організацій  з  питань

поширення інформації за допомогою мобільного застосунку "Smart місто".

4. Керівникам виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій:

4.1. Призначити відповідальних осіб за поширення суспільно-важливої інформації за

допомогою мобільного застосунку "Smart місто".

4.2. Надати до відділу з питань внутрішньої політики:

4.2.1. Контактні дані відповідальних осіб для отримання ідентифікаторів доступу до



адміністративної частини мобільного застосунку "Smart місто".

4.3.  Перевірити  довідкову  та  контактну  інформацію  про  виконавчий  орган,

комунальне підприємство,  установу,  організацію  у відповідних розділах мобільного

застосунку "Smart місто";

4.4. Забезпечити  системне,  оперативне  та  своєчасне  наповнення  мобільного

застосунку  "Smart місто"  інформацією  про  суспільно-важливі  події  на  території

Лиманської міської територіальної громади.

5.Відповідальність  за  оперативне  та  своєчасне  наповнення  мобільного  застосунку

"Smart місто"  покладається  на  керівників  виконавчих  органів,  комунальних

підприємств,  установ,  організацій.  У випадку якісного та оперативного наповнення

мобільного  застосунку  до  відповідальних  осіб  можуть  застосовуватись  заходи

заохочення.  У  випадку  систематичного  порушення  вимог  оперативності  та

своєчасності  в  наповненні  мобільного  застосунку  міський  голова  може  приймати

рішення  про  депреміювання  керівника  відповідного  виконавчого  органу,

комунального підприємства, установи в порядку і розмірах, визначених Положенням

про преміювання.

6. Контроль  за  виконанням цього  розпорядження  покласти  на  керуючого  справами

виконавчого комітету Лиманської міської ради Погорелова О.В.

Міський голова О.В. Журавльов


