НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

ПОРТАЛ ДАНИХ ЩОДО РОЗБУДОВИ МИРУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ – КОНТАКТНІ ОСОБИ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ /
ОРГАНІЗАЦІЯХ – МІЖНАРОДНИХ ПАРТНЕРАХ
Портал даних щодо розбудови миру та відновлення (URL http://portal.mtot.gov.ua/)
слугує інструментом координації для допомоги у нанесенні на карту та моніторингу
державних та міжнародних програм, а також діяльності з розбудови миру та відновлення.
Портал даних спрямований на забезпечення інноваційного та прозорого механізму
поширення інформації в Інтернеті з прив’язкою до геолокації, призначеного для
використання як українськими, так і міжнародними структурами з метою підтримки
стратегії та вироблення програм розбудови миру. В наступному Технічному завданні
викладено короткий огляд ролі та сфер відповідальності контактних осіб щодо Порталу,
визначених/призначених у ключових державних установах та організаціях – міжнародних
партнерах в складі спільноти зацікавлених осіб для обміну досвідом.
Роль контактних осіб щодо Порталу: Роль контактних осіб з вищенаведених
установ/організацій полягає в сприянні результативності, ефективності та належному
впливу Порталу завдяки контролю якості введення даних, сприяння широкому
використанню Порталу та постійного надання відгуків Партнерам Порталу (МТОТ,
Світовому банку та ООН) для забезпечення постійного удосконалення.
Основні сфери відповідальності: Контактні особи щодо Порталу братимуть участь в
наступних заходах стосовно розвитку та поширенню Порталу:
•
•
•
•
•
•

короткі тренінги та семінари щодо Порталу та управління даними;
керування щоквартальним введенням інформації до Порталу від своєї
установи/організації. По проходженні відповідного навчання контактні особи також
отримають повноваження адміністраторів Порталу;
сприяння інформаційно-роз’яснювальній роботі та поширенню інформації про
Портал в межах своєї організації/установи для сприяння його використанню та
досягненню належного впливу;
постійне поширення досвіду та обговорення проблемних питань щодо Порталу
з Партнерами Порталу та узгодження нових функцій для оптимального
використання Порталу;
участь в нарадах громади зацікавлених сторін щороку або що два роки з метою
обміну досвідом;
координація та зв’язки з МТОТ та іншими контактними особами щодо Порталу, за
необхідності.
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Час залучення контактних осіб щодо Порталу буде зведено до мінімуму та зосереджено на
навчанні/підготовці, а згодом, по прошесті певного часу, – на регулярних, але коротких реєстраціях
/ оновленнях інформації.

Визначення/профіль контактних осіб: МТОТ, Світовий банк та ООН нададуть запити
головам відповідних установ (включаючи міністерства, обласні/місцеві органи, дво- та
багатосторонні агенції з розвитку; гуманітарних партнерів, експертно-аналітичні центри)
визначити/призначити контактних осіб щодо Порталу для роботи в рамках ширшої
спільноти зацікавлених сторін для обміну досвідом. Визначені/призначені контактні особи
також отримають широкі права адміністратора / пройдуть сертифікацію після початкового
навчання. Технічні навички управління даних НЕ вимагаються. Найважливіше – контактні
особи щодо Порталу повинні бути здатними мобілізувати / здійснювати доступ до
відповідних даних та зацікавлених сторін для сприяння використанню функцій Порталу
щодо поширення інформації та її моніторингу.
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