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Інформація
про стан виконання міської цільової програми забезпечення надання комплексної
послуги «єМалятко» м.Хмельницького на 2020 рік за 2020 рік.
14 лютого 2020 року в Україні запустили електронний сервіс єМалятко, який
дозволяє оформити 9 послуг за однією заявою у пологовому будинку, відділах ДРАЦС та
ЦНАП. Раніше аби скористатися даними державними послугами, батькам потрібно
відвідати 11 установ, зібрати 37 документів та витратити на це близько 10 днів.
З метою впровадження комплексної послуги «єМалятко» на території міста
Хмельницького, управлінням адміністративних послуг Хмельницької міської ради (далі –
Управління) було здійснено ряд організаційних та підготовчих заходів.
Підготовлено міську цільову програму фінансування забезпечення надання
комплексної послуги «єМалятко» м. Хмельницького на 2020 рік, яка 28.05.2020 р. була
внесена на розгляд засідання виконавчого комітету Хмельницької міської ради та
17.06.2020 р. прийнято рішення сорок другої сесії Хмельницької міської ради № 15 «Про
затвердження міської цільової програми забезпечення надання комплексної послуги
«єМалятко» м. Хмельницького на 2020 рік» (далі – Програма).
19.06.2020 р. Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
(м. Хмельницький) листом № 94/5.1.01-08 надіслало затверджені інформаційну та
технологічну картки адміністративної послуги з державної реєстрації народження.
Ініціатором розроблення Програми було Міністерство цифрової трансформації.
Розробник Програми – Управління.
Виконавець Програми - Виконавчий комітет Хмельницької міської ради.
Термін реалізації Програми – 2020 рік.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми за кошти
бюджету м. Хмельницького - 252000 грн.
Всього було профінансовано заходів на суму 56352,91 грн.
Програмою визначені завдання щодо подальшого розвитку та впровадження
організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із підвищення якості надання
адміністративних послуг населенню.
Реалізовували Програму шляхом здійснення заходів за такими напрямами
діяльності:
1. Забезпечення канцелярськими виробами (папір, ручки, файли для зберігання,
конверти, поштові марки для відправлення кореспонденції, оригіналів документів тощо.) –
обсяг фінансування, передбачений Програмою та фактично профінансовано - 5000 грн.;
2. Виготовлення продукції (одяг, чашка, блокнот, папка, ручка, прапорець,
табличка, вказівник тощо) з символікою проєкту «єМалятко» - обсяг фінансування,
передбачений Програмою - 25000 грн. Фактично було профінансовано 24675 грн. на
придбання:
- 100 чашок з символікою проєкту «єМалятко» на суму 7240 грн;
- 100 сумок з символікою проєкту «єМалятко» на суму 8085 грн.;
- 100 блокнотів з символікою проєкту «єМалятко» на суму 3780 грн.;
- 2 шт. рекламні конструкції «Павук» на суму 2360 грн.;

- 2 шт. рекламні конструкції «Roll-up» на суму 3210 грн.
3. Придбання столика для сповивання, підігрівача дитячого харчування,
кондиціонера - обсяг фінансування, передбачений Програмою - 21000 грн. Фактично було
профінансовано 19777,91 грн. на придбання:
- 2 столиків для сповивання на суму 6379,92 грн.;
- 2 підігрівачів пляшок дитячого харчування на суму 2599,99 грн.;
- 2 кондиціонерів на суму 10798 грн.
4. Інформаційна кампанія стосовно запуску експериментального проєкту
«єМалятко» - обсяг фінансування, передбачений Програмою – 11000 грн. Фактично було
профінансовано 6900 грн. на виготовлення:
- 15000 шт. інформаційних флаєрів на суму 6900 грн.
В зв’язку з недостатнім надходження коштів до бюджету громади, не були
профінансовані наступні заходи Програми:
- Облаштування робочої станції адміністратора. Входить придбання наступних
одиниць: персональний комп’ютер (ПК) + багатофункціональний принтер (БФП)+ сейф
офісний.
- Налагодження системи прийому-передачі документів між учасниками надання
послуги (кур’єрські послуги).
- Розробка та розміщення медійного контенту з питань популяризації комплексної
послуги «єМалятко».
Не зважаючи на часткове фінансування Програми, 07 липня 2020 року місто
Хмельницький, одним із перших міст, долучився до реалізації нової комплексної послуги
єМалятко, відбулось офіційне відкриття за участі керівництва міста та КП "Хмельницький
міський перинатальний центр" Хмельницької міської ради, а також здійснено прийом 2-х
заявок на комплексну послугу єМалятко (цього ж дня видано батькам дитини результат
послуги) в 2-х локаціях:
- Управління адміністративних послуг по вул. Соборна, 16;
- Філія № 1 управління по вул. Грушевського, 86.
Загалом комплексна послуга «єМалятко» реалізується на території міста
Хмельницького в 7 локаціях:
1. Управління адміністративних послуг (вул. Соборна, 16);
2. Філія № 1 управління по вул. Грушевського, 86;
3. Хмельницький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану
Центрально-Західного
міжрегіонального
управління
Міністерства
юстиції
(м. Хмельницький), вул. Гагаріна, 4;
4. Хмельницький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану
Центрально-Західного
міжрегіонального
управління
Міністерства
юстиції
(м. Хмельницький), вул. Староміська, 2;
5. КП "Хмельницький міський перинатальний центр" Хмельницької міської ради,
вул. Хотовицького, 6;
6. Хмельницький обласний перинатальний центр при КНП «Хмельницька обласна
лікарня» Хмельницької обласної ради, вул. Пілотська 1;
7. КНП "Хмельницька центральна районна лікарня" Хмельницького району
(пологове відділення), вул. Львівське шосе, 1.
Також послуга доступна для всіх охочих онлайн. Батьки зможуть подавати заяву на
порталі "Дія" (https://diia.gov.ua/) самостійно, де б вони не знаходилися, без допомоги
фахових спеціалістів.
Станом на 01 січня 2021 року 185 родин – батьків немовлят скористалися
комплексною послугою єМалятко та оцінили переваги цієї послуги в управлінні
адміністративних послуг Хмельницької міської ради.
У результаті впровадження Програми та реалізації її заходів було повністю
досягнуто очікуваних результатів:

- забезпечена прозорість діяльності Хмельницької міської ради, її виконавчого
комітету;
- оптимізована діяльність виконавчих органів Хмельницької міської ради та їх
структурних підрозділів за рахунок впровадження в їх діяльність сучасних ІТ-технологій;
- розроблено WEB API для взаємодії з іншими системами;
- створені сприятливі умови для реалізації прав дитини за рахунок впровадження в
місті Хмельницькому проєкту «єМалятко»;
- проінформована територіальна громада міста щодо реалізації експериментального
проєкту «єМалятко»;
- забезпечено безперебійне надання громадянам комплексної послуги «єМалятко»;
- покращена доступність та зручність надання адміністративних послуг,
оптимізація взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- підвищений імідж міста Хмельницького.
Начальник управління
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