Марія
Кириленко
отримала
Подяку
за
впровадження
електронної демократії

Член правління ГО «Контактер» Марія Іванівна Кириленко
отримала Подяку від Боярської міської ради за активну
громадську діяльність, самовіддану роботу із впровадження
механізмів електронної демократії на теренах Боярки, за
постійну співпрацю з виконавчим комітетом Боярської міської
ради, а також з нагоди святкування Дня міста Боярка-2017.
Докладніше про діяльність Марії Кириленко

Ігор
Коцар
року-2017

став

Людиною

Ігор Коцар отримує звання “Людина року-2017” від
мера Боярки Олександра Зарубіна
Голова правління ГО «Контактер» Ігор Коцар отримав звання
„Людина року міста Боярка” – 2017 в номінації «Громадська
діяльність» за видатні й безпрецедентні досягнення у
впровадженні механізмів е-демократії в місті Боярка.
Завдяки Ігорю Коцару на теренах Боярки були запроваджені:
система електронних державних закупівель Prozorro; система
електронного голосування депутатів Боярської міської ради;
система електронного документообігу; модуль Електронних
петицій; модуль Бюджету участі; сучасний новітній Портал
Боярської міської ради; проведені підготовчі роботи із запуску
контакт-центру. І.Коцар організовував зустрічі та тримав
контакт з розробниками електронних систем, розробляв установчі
та нормативні документи е-демократії, організовував форуми,
практичні навчання, засідання робочих груп тощо. Працював як
експерт під час засідань комісій, робочих груп, експертних
рад. Ігор Коцар в рамках діяльності ГО «Контактер» створив

дієздатну команду, яка злагоджено працювала всі ці роки.
Робота за всіма напрямками велася виключно на громадських
засадах.
Діяльність Ігоря Коцара є прикладом того, наскільки серйозні
зрушення в громаді можливі за умови конструктивної співпраці
громадських діячів та органів місцевого самоврядування.
Боярська міська рада підтримала всі необхідні положення,
затвердила їх законодавчо, забезпечила фінансову частину,
створила Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення
виконавчого
комітету
БМР,
який
віднині
технічно
обслуговуватиме та розвиватиме електронні ресурси едемократії. Докладніше про діяльність Ігоря Коцара.

Завдяки ГО “Контактер” Боярка
долучилася
до
проекту
з
впровадження бюджету участі
ГО «Контактер» (голова правління – Ігор Коцар) послідовно
впроваджує електронну демократію в м.Боярка. Завдяки системній
діяльності членів організації на теренах Боярки успішно
впроваджуються
найпрогресивніші
новітні
демократичні
механізми. З останніх досягнень – Боярка стала переможницею
проекту USAID «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи
впровадження» (ЗМФІ-ІІ), за яким місту буде надана підтримка у
впровадженні бюджету участі. Докладніше

Про ГО “Контактер”
Громадська організація «Контактер» успішно і послідовно
розвиває електронну демократію в місті Боярка (Київська
область). Організація діє з 2015 року, офіційно зареєстрована
– в 2016 році. Метою діяльності організації є впровадження
новітніх технологій, які виводять взаємодію між владою та
громадою на найсучасніший рівень. За сприяння ГО «Контактер» в
м.Боярка розроблено сучасний Веб-портал, впроваджено
допорогові закупівлі в системі Прозорро, системи електронного
документообігу та електронного голосування у Боярській міській
раді, а також такі революційні технології, як електронні
петиції, бюджет участі тощо. ГО «Контактер» здійснює системну
громадську діяльність. Двічі є переможницею конкурсу
соціальних проектів, бере участь та ініціює громадські заходи
та акції, сприяє виявленню громадських ініціатив через
соціальну мережу Facebook. Голова правління – Ігор
Коцар.
Член правління – Марія Кириленко.

На
засіданні
конкурсної
комісії
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із
вибору
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було
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переможців:

– Створення офіційного веб-порталу для Боярської міської
ради:
ТОВ
«Кітсофт»,
становила 199 900 гривень;

вартість

пропозиції

–
Створення
системи
автоматизованого
голосування
депутатів Боярської міської ради: ТОВ «Кітсофт», вартість
пропозиції становила 150 900 гривень;
–
Створення
системи
електронного
документообігу
(СЕД) Боярської міської ради: «Софт експаншен Україна»,
вартість пропозиції становила 149 850 гривень;

