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Поділіться своєю думкою щодо 
сучасних цифрових послуг  

03 січня 2023 року Запити для ЗМІ 

Запрошуємо жителів провінції Альберта дати оцінку та 
поділитися своєю думкою щодо потреб, очікувань і 
пріоритетів надання урядових послуг онлайн в онлайн-
опитуванні. 

Мешканці провінції Альберта користуються цифровими послугами зараз набагато більше, 

ніж раніше чи то для управління фінансовими виплатами, пошуку доступного житла й 

догляду за дитиною, чи оновлення водійського посвідчення тощо. 

Технологічно-інноваційний сектор провінції Альберта є рушійною силою для 

диверсифікації її економіки. Для уряду провінції Альберта надзвичайно важливо й надалі 

не відставати від технологічного прогресу, тож він займається розробкою цифрової 

стратегії модернізації своїх послуг. Ця стратегія дозволить уряду використовувати 

інновації та цифрові технології для того, щоб надавати послуги ще краще, швидше та 

ґрунтовніше. 

Окрім онлайн-опитування населення, уряд провінції Альберта планує звертися до лідерів 

технологічних галузей, закладів, організацій охорони здоров'я та громад корінних народів, 

щоб дізнатися їхні думку щодо способів покращення взаємодії між ними та урядом. 

Зібрана інформація допоможе сформувати цифрову стратегію Альберти. 

Онлайн-опитування жителі провінції Альберта зможуть пройти до 24 січня. 

Стислі факти 

• Цифрова стратегія провінції Альберта покликана спрямувати її на шляху 

модернізації технічних груп, процесів та загального підходу уряду до 

технологій та інновацій. 
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• Онлайн-послуги економлять час і гроші мешканців провінції Альберта, адже 

таким чином їм не потрібно відриватися від роботи, добиратися та 

організовувати догляд за дітьми на час відвідування центрів надання послуг. 

• На сьогодні жителі провінції Альберта мають доступ до більш ніж 70 

урядових онлайн-послуг з будь-якого місця, у будь-який час та з будь-якого 

пристрою. 

o Починаючи з весни 2019 року 30 урядових послуг було перенесено 

онлайн. 

o Нині технологічно-інноваційний сектор співпрацює з іншими 

підрозділами, щоб у наступному році перевести в онлайн-режим ще 

понад 20 послуг. 

o З січня по грудень 2021 року використання державних послуг на 

вебсайті alberta.ca зросло більш ніж на 300%, доступ з мобільних 

пристроїв зріс на 500%. 

o Згідно з останніми дослідженнями, 75% канадців підтримують ідею 

доступності урядових послуг в онлайн-режимі. 

Супутня інформація 

• Залучення цифрової стратегії 

 

 

Переглянути це оголошення онлайн 

Редакція уряду Альберти 

Зв'язатися з урядом  

Відписатися  
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