
РОЕКТ 

 

ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 

″____″ ________201__ року  №___ 

ПРОЕКТ №29 
 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДРУГА  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  ″___″  _________  201___ року                                                          № _____ 
 

Про затвердження Програми 

інформатизації та електронного 

самоврядування ″Електронне місто″ 

на 2016-2018 роки 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України ″Про місцеве самоврядування  в Україні″, ст. 19 Закону України 

″Про національну програму інформатизації″, з метою реалізації в                      

місті Кіровограді державної політики з розвитку інформаційного суспільства 

та впровадження європейських стандартів електронного самоврядування, 

забезпечення виконавчих органів Кіровоградської міської ради сучасною 

комп’ютерною технікою та враховуючи надані пропозиції головних 

розпорядників міського бюджету на 2016-2018 роки Кіровоградська міська 

рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Затвердити Програму інформатизації та електронного 

самоврядування ″Електронне місто″ на 2016-2018 роки, що додається. 

 2. Включити Програму інформатизації та електронного 

самоврядування ″Електронне місто″ на 2016-2018 роки до Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та 

основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку та заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу 

функціональних повноважень 

 

Міський голова                                                                                 А. Райкович 
 

Бабаєва 22 26 44 



 

    ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Кіровоградської міської ради 
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м. Кіровоград 



ПАСПОРТ 

Програми інформатизації та електронного самоврядування 

″Електронне місто″ на 2016 -2018 роки 

  

1 Ініціатор розроблення 

програми 

 

Сектор інформаційного та 

комп′ютерного забезпечення міської 

ради 

2 Співрозробники програми Виконавчі органи Кіровоградської 

міської ради (згідно з додатком) 

3 Замовник (відповідальний 

виконавець) програми 

Сектор інформаційного та 

комп′ютерного забезпечення міської 

ради 

4 Термін реалізації програми 
2016-2018 роки 

5 Джерела фінансування Кошти міського бюджету 

6 Орієнтовний загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, у тому 

числі: 

2511,2 тис. грн. 

6.1. Коштів міського бюджету 2016 рік – 1051,4 тис. грн. 

2017 рік – 764,3 тис. грн. 

2018 рік – 695,5 тис. грн. 

 

І. Очікувані результати стану розвитку галузі, основні показники 

розвитку галузі за 2015 рік 

Програму інформатизації та електронного самоврядування 

″Електронне місто″ на 2016 - 2018 роки (далі - Програма) розроблена у 

відповідності до вимог чинного законодавства: 

- закони України: 

″Про місцеве самоврядування в Україні″; 

″Про Національну програму інформатизації″; 

″Про Концепцію Національної програми інформатизації″; 

″Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах″; 

″Про захист персональних даних″; 

″Про інформацію″; 

″Про електронні документи та електронний документообіг″ 

- постанов Кабінету Міністрів України: 

від 12.04.2002 № 522 ″Про затвердження Порядку підключення до 

глобальних мереж передачі даних″; 

від 10.09.2003 № 1433 ″Про затвердження Порядку використання 

комп’ютерних програм в органах виконавчої влади″; 

від 29.03.2006 № 373 ″Про затвердження Правил забезпечення захисту 

інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах; 



розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 року  

№ 2250-р ″Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні″; 

наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 

06.06.2003 № 97 ″Про затвердження Методики визначення належності 

бюджетних програм до сфери інформатизації″. 

Програму розроблено у зв’язку із закінченням терміну дії Програми 

інформатизації виконавчих органів Кіровоградської міської ради на 2013-

2015 роки. 

Згідно з чинним законодавством у Програмі застосовуються такі 

терміни: 

діяльність у сфері інформатизації - сукупність дій, пов'язаних із 

створенням, розповсюдженням, використанням, зберіганням, збиранням та 

обробленням об'єктів сфери інформатизації, а також наданням послуг з їх 

використання; 

локальна комп'ютерна мережа - комп'ютерна мережа для обмеженого 

кола користувачів, що об'єднує комп'ютери в одному приміщенні або в 

рамках одного підприємства; 

інформаційна технологія - цілеспрямована організована сукупність 

інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, 

що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук 

інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно 

від місця їх розташування; 

інформаційна система - програмно-технічна і організаційна система 

надання інформаційних послуг з використанням інформаційних технологій; 

інформаційний ресурс - сукупність документів в інформаційних 

системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо); 

база даних - іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та 

їх відношень у визначеній предметній області; 

інформаційно-аналітична система - суспільна структура, що включає 

інформаційні технології, інформаційні системи й інформаційні ресурси для 

здійснення інформаційно-аналітичної діяльності; 

електронний документообіг - система програмно-технічних, 

організаційних та нормативно-методичних засобів для автоматизації роботи з 

електронними документами на основі інформаційних технологій у процесі 

здійснення управлінських дій; 

проект (робота) з інформатизації - комплекс взаємопов'язаних заходів, 

що узгоджені за часом, використанням певних матеріально-технічних, 

інформаційних, людських, фінансових та інших ресурсів і мають на меті 

створення заздалегідь визначених інформаційних і телекомунікаційних 

систем, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів; 

телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів 

телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, 

передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, 

зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, 

оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;  



засоби інформатизації - електронні обчислювальні машини, програмне, 

математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні системи або їх 

окремі елементи, інформаційні мережі і телекомунікаційні мережі, що 

використовуються для реалізації інформаційних технологій;  

індикатор - це провідний вимірник структурних характеристик, 

функціональних властивостей соціально-економічної системи, її стану чи 

зміни, який використовують з метою аналізування та прогнозування 

напрямів її розвитку у певних умовах функціонування. 

Реалізація Програми протягом 2016-2018 років спрямована на 

організацію праці у виконавчих органах міської ради. Впровадження заходів 

інформатизації змінили способи досягнення тієї чи іншої мети, змінюючи 

посадові обов’язки та витрати. 

Так, виконавчими органами виконано ряд завдань з інформаційних 

технологій, а саме: 

введено в дію дослідну експлуатацію системи електронного 

документообігу між управлінням адміністративних послуг та виконавчими 

органами Кіровоградської міської ради на базі програмної продукції 

″Система електронного документообігу iTs-Office″; 

постійна підтримка он-лайн трансляції приміщення управління 

адміністративних послуг засобами VLC Player; 

здійснюється технічна підтримка web-сайта: http://www.dozvil.kr.ua. 

частково створено єдину локальну комп’ютерну мережу між 

управлінням адміністративних послуг та виконавчими органами 

Кіровоградської міської ради; 

впроваджено та налаштовано поштовий сервіс в домені GOV.UA для 

обміну документами в електронному вигляді між виконачими органами, 

райрадами та селищем Нове; 

частково оновлено комп’ютерну та периферійну оргтехніку по 

виконавчим органам міської ради; 

здійснюються заходи щодо захисту від несанкціонованого доступу до 

інформації, яка обробляється, передається, зберігається в системі; 

впроваджено чотири точки доступу до мережі Інтернет засобами 

бездротового зв’язку Wi - Fi; 

упроваджено офісний пакет  з  відкритим  кодом LibreOffice; 

постійна технічна підтримка проведення он-лайн нарад з 

Кіровоградською обласною державною адміністрацією; 

упроваджено технологію електронного цифрового підпису у 

виконавчому комітеті міської ради. 

Для забезпечення раціонального використання людських, трудових та 

фінансових ресурсів, усі міські проекти і заходи з інформатизації 

координуються, узгоджуються і підтримуються сектором інформаційного та 

комп’ютерного забезпечення. 

 

ІІ. Головні проблеми розвитку галузі 
Існують проблеми на місцевому рівні інформатизації, зокрема: 



впровадження промислової експлуатації системи електронного 

документообігу та поступового введення до системи  комунальні 

підприємства, організації та заклади міста; 

некоординоване планування та впровадження виконавчими органами 

міської ради заходів інформатизації призводе до невпровадження заходів 

взагалі; 

завершення монтажних робіт  структурованої кабельної системи в 

приміщення міської ради з подальшим підключенням до ІР - телефонії ; 

необхідність актуалізації питань по виконавчим органам щодо створення 

комплексної системи захисту інформації; 

робочі місця працівників виконавчих органів забезпечено комп’ютерною 

технікою в повному обсязі, але деякі робочі станції зазнали морального та 

фізичного зносу та потребують оновлення і модернізації; 

відсутність відділів (секторів) інформаційно-комп′ютерного 

забезпечення в органах місцевого самоврядування призводить до 

невпорядкованості інформаційних відносин при організації взаємної 

електронної інформаційної взаємодії міської громади з органами виконавчої 

влади і підприємств комунального господарювання низький рівень 

комп’ютерної грамотності посадових осіб місцевого самоврядування; 

розширення кількості орієнтованих на потреби громадян електронних 

сервісів та адміністративних послуг, які надаються дистанційно. 

 

ІІІ. Мета програми у галузі на 2016-2018 роки 

Метою Програми є підвищення ефективності управління всебічним 

розвитком міста способом інформатизації із застосуванням сучасних 

інформаційно-комп’ютерних технологій і технологій електронного 

самоврядування та забезпечення максимального залучення мешканців до 

цього процесу. 

 

IV. Пріоритетні напрямки розвитку галузі на 2016-2018 роки 

Пріоритетні напрямками розвитку інформатизації визначають успіх у 

вирішенні завдань соціально-економічного розвитку міста. 

 Подальше впровадження інформатизації забезпечить більш ефективне 

функціонування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування за рахунок: 

оптимізації інформаційних потоків та стандартів документів на 

місцевому рівні; 

оперативності та достовірності даних, необхідних для обґрунтування та 

прийняття рішень; 

скорочення часу підготовки документів; 

вдосконалення звітності та документообігу; 

застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі 

обробки інформації; 

- вивільнення робочого часу кваліфікованого персоналу для підготовки 

аналітичної інформації, звітів, пропозицій. 

 



V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі з 
обґрунтуванням шляхів і засобів розв’язання проблем розвитку галузі, 
необхідних обсягів та джерел фінансування на 2016-2018 роки 

Основні завдання Програми на 2016-2018 роки складаються з: 

досягнення мети через впровадження механізмів електронного 

самоврядування способом розробки та впровадження: 

- електронних інформаційних послуг (забезпечення громади 

інформацією в електронному вигляді), 

- електронних звернень та петицій, 

- підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих 

систем; 

- впровадження системи прямої трансляції засідань міської ради, 

виконавчого комітету та постійних комісій; 

- упровадження технологій електронного цифрового підпису в роботу 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району; 

- поступове введення виконавчих органів міської ради до єдиної 

системи електронного документообігу. 

Перелік завдань і заходів Програми наведено в додатку. 

 

VІ. Ресурсне забезпечення 

Програма фінансується відповідно до чинного законодавства за 

рахунок коштів міського бюджету, в межах наявного фінансового ресурсу та 

інших джерел фінансування. Конкретні обсяги фінансування Програми 

визначаються рішенням міської ради про місцевий бюджет на відповідний 

рік. У разі виникнення потреби збільшення/зменшення фінансування 

Програми, питання розглядається міською радою та приймається рішення 

відповідно до чинного законодавства. 

Фінансове забезпечення Програми на 2016-2018 роки здійснюється 

згідно з вимогами законодавства за рахунок коштів міського бюджету. 

 

VІІ. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми 

Найважливішими критеріями інформатизації, що визначають успіх у 

вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної 

системи місцевого управління, розвиток телекомунікаційного середовища, 

створення потужних інформаційних ресурсів, поліпшення якості надання 

адміністративних послуг населенню та бізнесу. 

Кількісні та якісні показники у 2016-2018 роках наведені в таблиці 1. 

Кількісні та якісні показники у 2016-2018 роках 

Таблиця 1 
Показники 

 
Очікувані 
результати 

Індикатор 

Планові Реальні 

Джерела 

підтвердження 

Забезпечення 

автоматизованих 

робочих місць 

обчислювальною та 

периферійною 

технікою 

Кількість 

учасників: 

головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

191           шт.  Пропозиції головних 

розпорядників 

бюджетних коштів 

Кіровоградської 

міської ради 



Придбання та 

налаштування 

ліцензійного 

програмного 

забезпечення  

Кількість 

учасників: 

головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

31            шт.  Пропозиції головних 

розпорядників 

бюджетних коштів 

Кіровоградської 

міської ради 

Супровід  та 

впровадження 

програмного 

забезпечення 

Кількість 

учасників: 

головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

48             шт.  Пропозиції головних 

розпорядників 

бюджетних коштів 

Кіровоградської 

міської ради 

Забезпечення без-

перебійного функ-

ціонування та 

захисту інформа-

ційних систем, 

існуючих інформа-

ційних ресурсів, 

технічна підтримка 

Кількість 

учасників: 

головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

 

4             від.  Пропозиції головних 

розпорядників 

бюджетних коштів 

Кіровоградської 

міської ради 

Впровадження 

системи прямої 

трансляції засідань 

міської ради 

Кількість 

учасників: 

Управління 

апарату 

1  Пропозиції головних 

розпорядників 

бюджетних коштів 

Кіровоградської 

міської ради 

Забезпечення 

виконавчі органи 

доступом до мережі 

Інтернет 

Кількість 

учасників: 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

36            міс.  Пропозиції головних 

розпорядників 

бюджетних коштів 

Кіровоградської 

міської ради 

Експлуатаційні 

витрати  

 

Кількість 

учасників: 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

864        шт.  Виробнича 

необхідність 

підтримки 

периферійної 

оргтехніки 

Супроводження 

автоматичної 

системи 

пожежогасіння 

Кількість 

учасників: 

Виконавчий 

комітет міської 

ради  

36            міс.  Укладання договору 

про надання послуг 

 

 

Реалізація завдань Програми сприятиме ефективному функціонуванню 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за 

рахунок: 

оптимізації інформаційних потоків та стандартів документів на 

місцевому рівні  між районними у місті радами та селищем Нове. 

оперативності та достовірності даних, необхідних для обґрунтування та 

прийняття рішень; 

застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі 

обробки інформації; 

підвищення якості та рівня надання адміністративних послуг органами 

виконавчої влади; 



забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-

телекомунікаційної системи міської ради. 

 

VІІІ.  Напрями реалізації заходів програми 

Напрями реалізації заходів програми визначають успіх у вирішенні 

завдань соціально-економічного розвитку міста, є впровадження технологій 

е-урядування та побудова сучасної системи місцевого самоврядування, 

отримання громадянами рівного якісного доступу до інформації різних 

галузей діяльності міської ради, сприяння становленню інформаційного 

суспільства.  

В результаті виконання загальних завдань і заходів Програми буде 

створено: 

єдину систему реєстрації документів в системі електронного 

документообігу Кіровоградської міської ради і її виконавчих органів; 

підключення до електронної системи для подання місцевих петицій та 

швидкого реагування на звернення громадян і їх опрацювання; 

подальший розвиток телекомунікаційного середовища міської ради; 

забезпечення ефективного виконання Закону України ″Про електронний 

цифровий підпис″, упровадження технологій електронного цифрового 

підпису в роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Виконання завдань і заходів Програми дозволить інтегрувати місто у 

світовий інформаційний простір, брати участь у процесах європейського 

співробітництва, забезпечити сталий розвиток міста. 

 

 

 

Завідувач сектора інформаційного та 

комп’ютерного забезпечення       О. Бабаєва 

 



1 Продовження додатка

Додаток

до рішення Кіровоградської міської ради

"_____" _______________ 201__ р. № __________

Загальний 

фонд 

(тис.грн.)

Спеціальни

й фонд 

(тис.грн.)

Всього 

(тис.грн.)

Загальний 

фонд 

(тис.грн.)

Спеціальни

й фонд 

(тис.грн.)

Всього 

(тис.грн.)

Загальний 

фонд 

(тис.грн.)

Спеціальни

й фонд 

(тис.грн.)

Всього 

(тис.грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Разом за Програмою, у тому числі:

Державний бюджет: - - - - - - - - - -

Міський бюджет: 522,5 528,9 1051,4 209,7 554,6 764,3 216,4 479,1 695,5 2511,2

Виконавчий комітет Кіровоградської

міської ради Всього:
509,1 167,9 677,0 199,7 80,0 279,7 212,4 47,5 259,9 1216,6

Технічна пітдтримка системи електронного 

документообігу та  

Разом по завданню:
42,7 42,7 41,1 41,1 42,6 42,6 126,4

впровадження, супроводження програмного 

забезпечення по виконавчим органам

1.1. Технічна підтримка системи електронного

документообігу в управлінні адміністративних

послуг

- - - - - - - - - -

1.2. Супровід програмного забезпечення

"Квартирний облік"
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 24,0

1.3. Супровід програмного забезпечення

"Облік звернень громадян"
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,0

1.4. Супровід програмного забезпечення "ІС-

ПРО", "МеДок"
23,7 23,7 25,6 25,6 27,1 27,1 76,4

1.5. Впровадження та супровід програмного

забезпечення "Матеріальна допомога"
7,0 7,0 3,5 3,5 3,5 3,5 14,0

2 Придбання та налаштування Разом по завданню: 25,0 25,0 48,0 48,0 48,0 48,0 121,0

ліцензійного програмного забезпечення 2.1. Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення (операційні системи, офісні

програми, системи розпізнавання тексту,

графічні програми)

2016-2018 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 75,0

2.2. Антивірусний захист інформації - - - 23,0 23,0 23,0 23,0 46,0

3 Забезпечення безеперебійного

функціонування та захисту

інформаційних систем, існуючих

інформаційних ресурсів, технічна

підтримка

3.1. Технічна підтримка підсистем, які

впроваджено у виконавчому комітеті

міської ради 2016-2018 - - - - - - - - - -

4 Впровадження системи прямої

трансляції засідань міської ради, 

Разом по завданню:
2016 рік 8,0 35,0 43,0 43,0

виконавчого комітету та постійних 4.1. Монтажні роботи 7,0 7,0  7,0

комісій 4.2. Доступ до мережі Інтернет 1,0 1,0 1,0

4.3. Відеокамери 35,0 35,0

5 Впровадження єдиної системи "Єдиний Разом по завданню: 262,0 262,0 241,5 241,5 241,5 241,5 745,0

контактний центр" 5.1. Матеріально-технічне оснащення

(маніпулятор миша, гарнітура )
2016-2018 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5

Головний розпорядник бюджетних коштів/ 

Найменування  завдань

2016-2018

Значення 

показника

Джерела фінансування  (бюджет м.Кіровограда) Прогнозний обсяг 

фінансування  

ресурсів для 

виконання 

завдань (тис.грн.)

№ з/п Найменування  заходу

Орієнтовний обсяг фінансування заходів і завдань Програми за роками та 

головними розпорядниками бюджетних  коштів 

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Програма інформатизації та електронного 

самоврядування "Електронне місто" на            

2016-2018 роки

1
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5.2. Організаційно-технічні послуги 

(підключення: міських та мобільних 

номерів,"0 800", додаткових каналів 

зв"язку)

20,5 20,5 20,5

5.3. Матеріально-технічне забезпечення

(абонентська плата "0 800", мобільних

номерів, оренда GSM шлюзів )

169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 507,6

5.4. Програмно-апаратний комплекс 

(базовий модуль, модуль оператора)
70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 212,4

6 Забезпечення виконавчі органи

доступом до мережі Інтернет

6.1. Оплата послуг Інтренет
2016-2018 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 76,5

7 Експлуатаційні послуги 7.1. Забезпечення виконавчі органи

заправкою, відновленням картриджів та

ремонтом техніки

2016-2018 50,0 50,0 50,0 50,0 60,0 60,0 160,0

8 Забезпечення виконавчі органи Разом по завданню: 41,0  132,9  173,9  4,8  80,0  84,8  6,0  47,5  53,5  312,2  

обчислювальною технікою 8.1. Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Microsoft Windows
83,0 83,0 67,0 67,0 26,0 26,0 176,0

8.2. Багатофункціональний пристрій 30,0 30,0 13,0 13,0 15,0 15,0 58,0

8.3. Планшет 10,0 10,0 10,0

8.4. Принтер 3,3 3,3 3,3

8.5. Флеш-накопичувач 5,0 5,0 5,0

8.6. Wi - Fi роутр 3,1 3,1 6,5 6,5 9,6

8.7. Джерело безперебійного живлення 28,8 3,5 32,3 4,8 4,8 6,0 37,1

8.8. Диктофон 2,2 2,2 2,2

8.9. Карта пам"яті до камери

відеоспостереження
3,0 3,0 3,0

8.10. Лазерний картридж HP 83A 2,0 2,0 2,0

9 Технічне обслуговування автоматичної 

системи пожежогасіння

Технічне обслуговування автоматичної 

системи пожежогасіння
2016-2018 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9

10 Непередбачені експлуатаційні витрати Непередбачені експлуатаційні витрати 2016-2018 54,6 54,6 30,0 30,0 30,0 30,0 114,6

11 Разом по завданню: 43,8 43,8 72,8 72,8 43,6 43,6 160,2

11.1. Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Microsoft Windows
25,8 25,8 25,8 25,8 12,9 12,9 64,5

11.2. Ноутбук 10,2 10,2 10,2

11.3. Багатофункціональний пристрій 6,0 6,0 17,0 17,0 8,5 8,5 31,5

11.4. Джерело безперебійного живлення 12,0 12,0 30,0 30,0 12,0 12,0 54,0

Управління капітального будівництва Разом по завданню: 27,0 27,0 20,0 20,0 20,0 20,0 67,0

12.1. Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Microsoft Windows
13,0 13,0 13,0

12.2.Багатофункціональний пристрій 6,0 6,0 12,0 12,0 12,0 12,0 30,0

12.3.Джерело безперебійного живлення 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 24,0

Управління економіки Разом по завданню: 78,0 78,0 78,0

13.1.Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Macrosoft Wondows
2018 рік 78,0 78,0 78,0

Управління по сприянню розвитку Разом по завданню: 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 39,0

торгівлі та побутового обслуговування 14.1.Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Microsoft Windows
2016-2018 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 39,0

Головне управління житлово-комунального 

господарства

2016-2018

2016-2018

2016-2018

12

13

14
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Служба у справах дітей Разом по завданню: 45,0 45,0 51,0 51,0 77,0 77,0 173,0

15.1.Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Microsoft Windows
39,0 39,0 39,0 39,0  65,0 65,0 143,0

15.2.Багатофункціональний пристрій 6,0 6,0 12,0 12,0 12,0 12,0 30,0

Разом по завданню: 18,3 18,3 48,0 48,0 41,0 41,0 107,3

16.1.Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Microsoft Windows
13,0 13,0 26,0 26,0 26,0 26,0 65,0

16.2.Багатофункціональний пристрій 11,0 11,0 6,0 6,0 17,0

16.3.Джерело безперебійного живлення 5,3 5,3 11,0 11,0 9,0 9,0 25,3

Управління освіти Разом по завданню: 26,0 26,0 39,0 39,0  26,0 26,0 91,0

17.1.Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Macrosoft Wondows
2016-2018 26,0 26,0 39,0 39,0  26,0 26,0 91,0

Відділ фізичної культури і спорту Разом по завданню: 13,0 13,0 17,0 17,0 17,0 17,0 47,0

18.1.Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Microsoft Windows
2016-2018 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 39,00

18.3.Багатофункціональний пристрій 4,0 4,0 4,0 4,0 8,00

Управління власності та приватизації  Разом по завданню: 19,0 19,0 38,5 38,5 33,0 33,0 90,5

комунального майна 19.1.Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Microsoft Windows
13,0 13,0 26,0 26,0 26,0 26,0 65,0

19.2.Багатофункціональний пристрій 7,0 7,0 7,0 7,0 14,0

19.3.Монітор 6,0 6,0 5,5 5,5   11,5

Відділ сім'ї та молоді Разом по завданню: 8,5 8,5 33,5 33,5 19,0 19,0 61,0

20.1..Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Microsoft Windows
26,0 26,0 14,0 14,0 40,0

20.2.Джерело безперебійного живлення 5,0 5,0 7,5 7,5 5,0 5,0 17,5

20.3.Сканер штрих - коду 3,5 3,5 3,5

Відділ культури і туризму Разом по завданню: 19,0 19,0 13,0 13,0 13,0 13,0 45,0

21.1.Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Microsoft Windows
13,0 13,0 13,0 13,0 26,0

21.2.Системний блок 6,0 6,0 6,0

21.3. Ноутбук 13,0 13,0 13,0

Управління розвитку транспорту Разом по завданню: 38,0 38,0 38,0 38,0 25,0 25,0 101,0

та  зв'язку 22.1.Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Microsoft Windows
26,0 26,0 13,0 13,0 39,0

Багатофункціональний пристрій 6,0 6,0 13,0 13,0 13,0 32,0

22.2.Джерело безперебійного живлення 6,0 6,0 12,0 12,0 12,0 30,0

Управління містобудування та Разом по завданню: 6,0 26,0 32,0 6,0 13,0 19,0 13,0 13,0 64,0

архітектури 23.1.Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Microsoft Windows 26,0 26,0 13,0 13,0 13,0 13,0 52,0

23.2.Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення (Microsoft Windows)
6,0 6,0 6,0 6,0 12,0

Управління з питань надзвичайних Разом по завданню: 3,5 3,5 33,0 33,0 7,0 7,0 43,5

ситуацій 24.1.Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Microsoft Windows
26,0 26,0 26,0

24.2.Монітор 3,5 3,5 7,0 7,0 10,5

24.3.Багатофункціональний пристрій 7,0 7,0 7,0

25 Управління земельних відносин та Разом по завданню: 37,4 37,4 31,8 31,8 26,0 26,0 95,2

охорони навколишнього природного 

середовища 

25.1.Комп′ютер в коплекті з програмним

забезпеченням Microsoft Windows
2016-2018 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 78,0

25.2.Багатофункціональний пристрій 5,8 5,8 5,8

24

15

Управління охорони здоров'я 16

2016-2018

17

19

20

21

22

23

2016-2018

18

2016-2018

2016-2018

2016-2018

2016-2018

2016-2018

2016-2018



4 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

25.3. Принтер (формат А4) 11,4 11,4 11,4



5 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26 Фінансове управління Разом по завданню: 7,4 23,5 30,9 4,0 13,0 17,0 4,0 13,0 17,0 64,9

26.1. Системний блок 20,0 20,0 13,0 13,0 13,0 13,0 46,0

26.2.Сканер штрих - коду 3,5 3,5 3,5

26.3.Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення (Microsoft Windows)
7,4 7,4 4,0 4,0 4,0 4,0 15,4

О. Бабаєва

2016-2018

комп'ютерного забезпечення

Завідувач сектора інформаційного та


