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У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ″___″ _________ 2017 року  №_____ 
 

 

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради  

від 23 лютого 2016 року № 63  

″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″, враховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 року № 332 ″Про граничні 

суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а 

також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного 

бюджету″, наказ Міністерства фінансів України від 28 березня 2016 року                  

№ 394 ″Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку″ та надані 

пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А:   

 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 

2016 року №63 ″Про затвердження Програми інформатизації та електронного 

самоврядування ″Електронне місто″ на 2016-2018 роки″ (з урахуванням змін, 

внесених рішеннями Кіровоградської міської ради від 10 червня                    

2016 року № 308, від 10 листопада 2016 року № 606 та від 20 грудня                     

2016 року № 722) та додаток до Програми викласти у новій редакції згідно з 

додатком. 
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 2. Включити Програму інформатизації та електронного 

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

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та 

основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку та керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. 

 

 

 

Міський голова                                     А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабаєва 22 26 44 



1 Продовження додатка

Додаток

до рішення міської ради міста Кропивницького

"_____" ________________ 2017 № ___________

Кількість 

(шт.)

Загальний фонд 

(тис.грн)

Спеціальний фонд 

(тис.грн)

Всього 

(тис.грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Разом за Програмою, у тому числі: 393 745,8 1596,5 2342,3 2342,3

Державний бюджет: - - - - -

Міський бюджет: 393 745,8 1596,5 2342,3 2342,3

1 Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького 

Всього:
218 497,6 621,5 1119,1 1119,1

Технічна пітдтримка системи електронного Разом по завданню: 10 142,1 142,1 142,1

документообігу, офіційного веб-сайтау міської ради та

впровадження, супроводження програмного

1.1. Технічна підтримка системи електронного

документообігу в управлінні адміністративних послуг
1 - - - -

забезпечення по виконавчих органах 1.2. Розробка та впровадження програмного

забезпечення "Персонал"
1 25,0 25,0 25,0

1.3. Розробка та впровадження програмного

забезпечення "Квартирний облік"
1 5,7 5,7 5,7

1.4. Розробка та впровадження програмного

забезпечення "Облік і контроль адміністративної

комісії"

1 20,0 20,0 20,0

1.5. Супровід програмного забезпечення "Облік

звернень громадян"
1 4,0 4,0 4,0

1.6. Супровід програмного забезпечення                  "ІС-

ПРО", "МеДок"
2 33,0 33,0 33,0

1.7. Cупровід програмного забезпечення "Матеріальна

допомога"
1 3,5 3,5 3,5

1.8. Продовження дії ліцензії на право використання

програми "LIGA:ZAKON"
1 46,6 46,6 46,6

1.9. Хостинг 1 4,3 4,3 4,3

2 Придбання та налаштування Разом по завданню: 144 51,8 51,8 51,8

ліцензійного програмного забезпечення 2.1. Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення (офісний додаток, поштовий веб додаток

для поштового сервера)

4 33,9 33,9 33,9

2.2. Антивірусний захист інформації 140 17,9 17,9 17,9

3 Забезпечення безеперебійного функціонування та

захисту інформаційних систем, існуючих інформаційних

ресурсів, технічна підтримка

Технічна підтримка підсистем, які впроваджено у

виконавчому комітеті міської ради 2018 - - - -

4 Нормативно-правове, організаційне забезпечення

інфоратизації в місті

Сприяння впровадженню проекту iGov.org.ua
2018 - - - -

5 Забезпечення виконавчих органів доступом до мережі

Інтернет

 Оплата телекомунікаційних послуг 
2018 26,9 26,9 26,9

Орієнтовний обсяг фінансування заходів і завдань Програми у 2018 році  за 

головними розпорядниками бюджетних  коштів 

 

Головний розпорядник бюджетних коштів/ Найменування  завдань Найменування  заходу
Значення 

показника

Джерела фінансування  (міський бюджет)
Прогнозний обсяг 

фінансування  

ресурсів для 

виконання завдань 

(тис.грн)

2018 рік

Програма інформатизації та електронного

самоврядування "Електронне місто" на

2016-2018 роки

2018

2018



2 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Експлуатаційні послуги Забезпечення виконавчих органів заправкою,

відновленням картриджів та ремонтом техніки
2018 49,0 49,0 49,0

7 Забезпечення по виконавчих органах Разом по завданню: 64 82,4  621,5  703,9  703,9

обчислювальною/побутовою технікою 7.1. Персональні комп'ютери 13 199,0 199,0 199,0

7.2. Багатофункціональні пристрої 11 195,0 195,0 195,0

7.3. Джерела безперебійного живлення 22 44,0 44,0 44,0

7.4. Принтери 6 42,0 42,0 42,0

7.5. Монітори 5 25,0 25,0 25,0

7.6. Зовнішній HDD 1 3,0 3,0 3,0

7.7. Карти пам'яті SDXC 2 1,4 1,4 1,4

7.8. Кондиціонер (технічна кімната) 1 30,0 30,0 30,0

7.9. Відеокамера/стедікам/аксесуари (батареї, штатив,

накамерне світло, карта пам'яті, мікрофон, сумка)
1 9,0 35,5 44,5 44,5

7.10. Квадракоптери 2 120,0 120,0 120,0

8 Технічне обслуговування автоматичної системи 

пожежогасіння

Технічне обслуговування автоматичної системи 

пожежогасіння
2018 3,0 3,0 3,0

9 Оплата за користування захищеним цифровим каналом Оплата за користування захищеним цифровим 

каналом
2018 82,4 82,4 82,4

10 Непередбачені експлуатаційні витрати Непередбачені експлуатаційні витрати 2018 60,0 60,0 60,0

11 Разом по завданню: 6 92,0 92,0 92,0

11.1. Персональні комп'ютери 4 72,0 72,0 72,0

11.2. Багатофункціональні пристрої 2 20,0 20,0 20,0

12 Управління капітального будівництва Разом по завданню: 10 28,0 36,0 64,0 64,0

12.1. Персональні комп'ютери 2 36,0 36,0 36,0

12.2.Багатофункціональні пристрої 4 17,9 17,9 17,9

12.3.Джерела безперебійного живлення 2 4,1 4,1 4,1

12.4.Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення (офісні програми)
2 6,0 6,0 6,0

Департамент з питань економічного Разом по завданню: 3 61,5 61,5 61,5

розвитку, торгівлі та інвестицій 13.1. Персональні комп'ютери 2018 3 61,5 61,5 61,5

Служба у справах дітей Разом по завданню: 1 18,2 18,2 18,2

14.1. Персональний комп'ютер 2018 1 18,2 18,2 18,2

Разом по завданню: 4 40,0 40,0 40,0

15.1.Персональний комп'ютер 1 20,0 20,0 20,0

15.2.Багатофункціональний пристрій 1 7,0 7,0 7,0

15.3.Джерела безперебійного живлення 2 13,0 13,0 13,0

16 Управління освіти Разом по завданню: 5 80,0 80,0 80,0

16.1. Персональні комп'ютери 2018 5 80,0 80,0 80,0

Управління молоді та спорту Разом по завданню: 33 78,8 55,2 134,0 134,0

17.1.Персональні комп'ютери 2 40,1 40,1 40,1

17.2.Багатофункціональні пристрої 2 15,1 15,1 15,1

17.3.Джерела безперебійного живлення 2 4,0 4,0 4,0

17.4.Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення (офісні пакети - 4 шт., операційна

система - 4 шт.)

8 54,8 54,8 54,8

17.5. Антивірусний захист інформації 19 20,0 20,0 20,0

2018

2018

Головне управління житлово-комунального 

господарства
2018

13

14

15 Управління охорони здоров'я 

2018

17

2018



3 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Управління комунальної власності Разом по завданню: 5 15,0 35,0 50,0 50,0

18.1.Системні блоки 2 35,0 35,0 35,0

18.2.Монітори 3 15,0 15,0 15,0

Відділ культури і туризму Разом по завданню: 1 18,2 18,2 18,2

19.1. Персональний комп'ютер 2018 1 18,2 18,2 18,2

Управління розвитку транспорту та  зв'язку Разом по завданню: 2 31,0 31,0 31,0

20.1.Персональний комп'ютер 1 20,5 20,5 20,5

20.2.Багатофункціональний пристрій 1 10,5 10,5 10,5

Управління містобудування та архітектури Разом по завданню: 15 3,3 77,4 80,7 80,7

 21.1.Персональні комп'ютери 3 61,5 61,5 61,5

21.2.Багатофункціональний пристрій 1 15,9 15,9 15,9

21.3. Антивірусний захист інформації 11 3,3 3,3 3,3

Управління з питань надзвичайних ситуацій та Разом по завданню: 1 19,0 19,0 19,0

цивільного захисту населення 22.1.Ноутбук 2018 1 19,0 19,0 19,0

23 Управління земельних відносин та охорони Разом по завданню: 28 69,6 35,0 104,6 104,6

навколишнього природного середовища 23.1.Персональний комп'ютер 1 20,0 20,0 20,0

23.2.Багатофункціональні пристрої 3 15,0 15,0 15,0

24.3.Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення (операційна система)
11 44,0 44,0 44,0

23.4. Антивірусний захист інформації 11 2,2 2,2 2,2

23.5. Впровадження програмного забезпечення

"Геодезтична інформаційна система ГИС6"
1 3,4 3,4 3,4

23.6.Створення комплексної системи захисту 

інформації
1 20,0 20,0 20,0

24 Фінансове управління Разом по завданню: 4 20,0 53,5 73,5 73,5

24.1. Персональні комп'ютери 3 53,5 53,5 53,5

24.2. Створення комплексної системи захисту

інформації
1 20,0 20,0 20,0

Разом по завданню: 9 7,9 31,0 38,9 38,9

25.1.Ноутбуки 2 31,0 31,0 31,0

25.2.Принтер 1 5,4 5,4 5,4

25.3. Антивірусний захист інформації 6 2,5 2,5 2,5

26 Відділ з питань праці Разом по завданню: 24 25,6 25,6 25,6

26.1. Джерела безперебійного живлення 12 24,0 24,0 24,0

26.2. Антивірусний захист інформації 12 1,6 1,6 1,6

27 Подільська районна у місті Кропивницькому рада Разом по завданню: 24 292,0 292,0 292,0

27.1.Персональні комп'ютери 18 132,0 132,0 132,0

27.2.Багатофункціональні пристрої 2 17,0 17,0 17,0

27.3. Фальцювальна машина 1 18,0 18,0 18,0

27.4. Перфораційна машина 1 35,0 35,0 35,0

27.5. Сервер 1 70,0 70,0 70,0

27.6. Принтер матричний 1 20,0 20,0 20,0

Начальник відділу інформаційно - 

О. Бабаєва

18

2018

2018

19

20

2018

21

2018

22

2018

2018

комп'ютерного забезпечення

2018

25 Управління державного архітектурно-будівельного 

контролю

2018



1 Продовження додатка

Доопрацьований 05.12.2017 Додаток
до рішення міської ради міста Кропивницького
"_____" ________________ 2017 № ___________

Кількість 
(шт.)

Загальний фонд 
(тис.грн)

Спеціальний фонд 
(тис.грн) Всього (тис.грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Разом за Програмою, у тому числі: 396 745.8 1671.0 2416.8 2416.8

Державний бюджет: - - - - -
Міський бюджет: 396 745.8 1671.0 2416.8 2416.8

1 Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького 
Всього: 218 497.6 621.5 1119.1 1119.1

Технічна пітдтримка системи електронного Разом по завданню: 10 142.1 142.1 142.1
документообігу, офіційного веб-сайтау міської ради та
впровадження, супроводження програмного

1.1. Технічна підтримка системи електронного
документообігу в управлінні адміністративних послуг 1 - - - -

забезпечення по виконавчих органах 1.2. Розробка та впровадження програмного
забезпечення "Персонал" 1 25.0 25.0 25.0

1.3. Розробка та впровадження програмного
забезпечення "Квартирний облік" 1 5.7 5.7 5.7

1.4. Розробка та впровадження програмного
забезпечення "Облік і контроль адміністративної
комісії"

1 20.0 20.0 20.0

1.5. Супровід програмного забезпечення "Облік
звернень громадян" 1 4.0 4.0 4.0

1.6. Супровід програмного забезпечення "ІС-
ПРО", "МеДок" 2 33.0 33.0 33.0

1.7. Cупровід програмного забезпечення "Матеріальна
допомога" 1 3.5 3.5 3.5

1.8. Продовження дії ліцензії на право використання
програми "LIGA:ZAKON" 1 46.6 46.6 46.6

1.9. Хостинг 1 4.3 4.3 4.3
2 Придбання та налаштування Разом по завданню: 144 51.8 51.8 51.8

ліцензійного програмного забезпечення 2.1. Легалізація ліцензійного програмного
забезпечення (офісний додаток, поштовий веб додаток
 для поштового сервера)

4 33.9 33.9 33.9

2.2. Антивірусний захист інформації 140 17.9 17.9 17.9
3 Забезпечення безеперебійного функціонування та захисту

інформаційних систем, існуючих інформаційних ресурсів,
технічна підтримка

Технічна підтримка підсистем, які впроваджено у
виконавчому комітеті міської ради 2018 - - - -

4 Нормативно-правове, організаційне забезпечення
інфоратизації в місті

Сприяння впровадженню проекту iGov.org.ua 2018 - - - -

5 Забезпечення виконавчих органів доступом до мережі
Інтернет

 Оплата телекомунікаційних послуг 2018 26.9 26.9 26.9

Орієнтовний обсяг фінансування заходів і завдань Програми у 2018 році  за 
головними розпорядниками бюджетних  коштів 

 

Головний розпорядник бюджетних коштів/ Найменування завдань Найменування заходу Значення 
показника

Джерела фінансування (міський бюджет) Прогнозний обсяг 
фінансування 
ресурсів для 

виконання завдань 
(тис.грн)

2018 рік

Програма інформатизації та електронного
самоврядування "Електронне місто" на
2016-2018 роки

2018

2018



2 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Експлуатаційні послуги Забезпечення виконавчих органів заправкою,

відновленням картриджів та ремонтом техніки 2018 49.0 49.0 49.0

7 Забезпечення по виконавчих органах Разом по завданню: 64 82.4  621.5  703.9  703.9
обчислювальною/побутовою технікою 7.1. Персональні комп'ютери 13 199.0 199.0 199.0

7.2. Багатофункціональні пристрої 11 195.0 195.0 195.0
7.3. Джерела безперебійного живлення 22 44.0 44.0 44.0
7.4. Принтери 6 42.0 42.0 42.0
7.5. Монітори 5 25.0 25.0 25.0
7.6. Зовнішній HDD 1 3.0 3.0 3.0
7.7. Карти пам'яті SDXC 2 1.4 1.4 1.4
7.8. Кондиціонер (технічна кімната) 1 30.0 30.0 30.0
7.9. Відеокамера/стедікам/аксесуари (батареї, штатив,
накамерне світло, карта пам'яті, мікрофон, сумка) 1 9.0 35.5 44.5 44.5

7.10. Квадракоптери 2 120.0 120.0 120.0
8 Технічне обслуговування автоматичної системи 

пожежогасіння
Технічне обслуговування автоматичної системи 
пожежогасіння 2018 3.0 3.0 3.0

9 Оплата за користування захищеним цифровим каналом Оплата за користування захищеним цифровим 
каналом 2018 82.4 82.4 82.4

10 Непередбачені експлуатаційні витрати Непередбачені експлуатаційні витрати 2018 60.0 60.0 60.0
11 Разом по завданню: 6 92.0 92.0 92.0

11.1. Персональні комп'ютери 4 72.0 72.0 72.0
11.2. Багатофункціональні пристрої 2 20.0 20.0 20.0

12 Управління капітального будівництва Разом по завданню: 10 28.0 36.0 64.0 64.0
12.1. Персональні комп'ютери 2 36.0 36.0 36.0
12.2.Багатофункціональні пристрої 4 17.9 17.9 17.9
12.3.Джерела безперебійного живлення 2 4.1 4.1 4.1
12.4.Легалізація ліцензійного програмного
забезпечення (офісні програми) 2 6.0 6.0 6.0

 Департамент з питань економічного Разом по завданню: 3 61.5 61.5 61.5
розвитку, торгівлі та інвестицій 13.1. Персональні комп'ютери 2018 3 61.5 61.5 61.5
Служба у справах дітей Разом по завданню: 1 18.2 18.2 18.2

14.1. Персональний комп'ютер 2018 1 18.2 18.2 18.2
Разом по завданню: 4 40.0 40.0 40.0
15.1.Персональний комп'ютер 1 20.0 20.0 20.0
15.2.Багатофункціональний пристрій 1 7.0 7.0 7.0
15.3.Джерела безперебійного живлення 2 13.0 13.0 13.0

16 Управління освіти Разом по завданню: 5 80.0 80.0 80.0
16.1. Персональні комп'ютери 2018 5 80.0 80.0 80.0

Управління молоді та спорту Разом по завданню: 33 78.8 55.2 134.0 134.0
17.1.Персональні комп'ютери 2 40.1 40.1 40.1
17.2.Багатофункціональні пристрої 2 15.1 15.1 15.1
17.3.Джерела безперебійного живлення 2 4.0 4.0 4.0
17.4.Легалізація ліцензійного програмного
забезпечення (офісні пакети - 4 шт., операційна
система - 4 шт.)

8 54.8 54.8 54.8

17.5. Антивірусний захист інформації 19 20.0 20.0 20.0

2018

Головне управління житлово-комунального господарства

2018

2018

2018

17

2018

13

14

15 Управління охорони здоров'я 



3 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Управління комунальної власності Разом по завданню: 5 15.0 35.0 50.0 50.0

18.1.Системні блоки 2 35.0 35.0 35.0
18.2.Монітори 3 15.0 15.0 15.0

Відділ культури і туризму Разом по завданню: 1 18.2 18.2 18.2
19.1. Персональний комп'ютер 2018 1 18.2 18.2 18.2

Управління розвитку транспорту та  зв'язку Разом по завданню: 2 31.0 31.0 31.0
20.1.Персональний комп'ютер 1 20.5 20.5 20.5
20.2.Багатофункціональний пристрій 1 10.5 10.5 10.5

Управління містобудування та архітектури Разом по завданню: 15 3.3 77.4 80.7 80.7
 21.1.Персональні комп'ютери 3 61.5 61.5 61.5

21.2.Багатофункціональний пристрій 1 15.9 15.9 15.9
21.3. Антивірусний захист інформації 11 3.3 3.3 3.3

Управління з питань надзвичайних ситуацій та Разом по завданню: 1 19.0 19.0 19.0
цивільного захисту населення 22.1.Ноутбук 2018 1 19.0 19.0 19.0

23 Управління земельних відносин та охорони Разом по завданню: 28 69.6 35.0 104.6 104.6
навколишнього природного середовища 23.1.Персональний комп'ютер 1 20.0 20.0 20.0

23.2.Багатофункціональні пристрої 3 15.0 15.0 15.0
24.3.Легалізація ліцензійного програмного
забезпечення (операційна система) 11 44.0 44.0 44.0

23.4. Антивірусний захист інформації 11 2.2 2.2 2.2
23.5. Впровадження програмного забезпечення
"Геодезтична інформаційна система ГИС6" 1 3.4 3.4 3.4
23.6.Створення комплексної системи захисту 
інформації 1 20.0 20.0 20.0

24 Фінансове управління Разом по завданню: 4 20.0 53.5 73.5 73.5
24.1. Персональні комп'ютери 3 53.5 53.5 53.5
24.2. Створення комплексної системи захисту
інформації 1 20.0 20.0 20.0

Разом по завданню: 12 7.9 105.5 113.4 113.4
25.1. Персональні комп'ютери/Ноутбуки 5 92.5 92.5 92.5
25.2.Багатофункціональний пристрій 1 13.0 13.0 13.0
25.3.Принтер 1 5.4 5.4 5.4
25.4. Антивірусний захист інформації 6 2.5 2.5 2.5

26 Відділ з питань праці Разом по завданню: 24 25.6 25.6 25.6
26.1. Джерела безперебійного живлення 12 24.0 24.0 24.0
26.2. Антивірусний захист інформації 12 1.6 1.6 1.6

27 Подільська районна у місті Кропивницькому рада Разом по завданню: 24 292.0 292.0 292.0
27.1.Персональні комп'ютери 18 132.0 132.0 132.0
27.2.Багатофункціональні пристрої 2 17.0 17.0 17.0
27.3. Фальцювальна машина 1 18.0 18.0 18.0
27.4. Перфораційна машина 1 35.0 35.0 35.0
27.5. Сервер 1 70.0 70.0 70.0
27.6. Принтер матричний 1 20.0 20.0 20.0

Начальник відділу інформаційно - 
О. Бабаєва

18

2018

22

2018

2018

19

20

2018

21

2018

2018

комп'ютерного забезпечення

2018

25 Управління державного архітектурно-будівельного 
контролю

2018
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+ ��������	                          

- �
�����	

�������� �	��                      

(��)

����������� 

�	��                

(��)

���		                

(��)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

���	
 �� ��	��
	�, � �	
� �����:

����� ��� ������: - - - -

!���"�� ������: +33600,00 +182521,20 +216121,20 +216121,20

��"	�� ��� "	
���� #��	 	�����"	$ 
���"	$ ���� ( �����

��%������$ 
���& ��	�� ���& 	�	�� ��  ����� ����� �	$

��%������$ ���	 �' ���  �� ����'	
� 
���	) ���		:

+15400,00 +73699,00 +89099,00 +89099,00

2 ��������& �� ������� ���& ���������		 ���	
 �	 �� �����: +15400,00 +15400,00 +15400,00

��	��
�		 �����������& 2.1. ��	�������� ��������	� ���	��
�	�

���������� (��������� �����
�) 4 +14000,00 +14000,00 +14000,00

2.2. ���������� ������ ����
���� 10 +1400,00 +1400,00 +1400,00

8 �����������&  �"	�� ��' 	���� ���	
 �	 �� �����: +73699,00 +73699,00 +73699,00

	������ ����	� ��'��"	� 8.1.  �
��!���� � ��
������ 5 +65000,00 +65000,00 +65000,00

8.2. "�	�����������#� �������� 2 +8699,00 +8699,00 +8699,00

22 (��� ����& �	� ��"� ������	��� �� � '&�"� ���	
 �	 �� �����: +18200,00 +72200,00 +90400,00

22.1. �
�$!���� � ��
������ 5 +65000,00 +65000,00

"�	�����������#�� �������� 1 +4200,00 +4200,00

22.3.������ 1 +3000,00 +3000,00

22.4.��	�������� ��������	� ���	��
�	�

���������� (��������� �����
�)
5 +17500,00 +17500,00

22.5.���������� ������ ����
���� 5 +700,00 +700,00

27 )����"��& ����� �		 ��'���"����	-���� ����		 ���	
 �	 �� �����: +36622,20 +36622,20

 "	���	�� 27.1. �
�$!���� � ��
������ 4 +31668,00 +31668,0

27.2."�	�����������#�� ��������
1 +4954,20 +4954,20
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������+
�������� ����������� �! �� "#"$�������� %���&�'()&���'

*�#"$�����" ��%��* �� 2016 -2018 ��$�

1 2�������	 	��	�&�����

	��	���

3�
��	 ����	����#���� ��


��"4���	���� ��&��"������ ����
��

	���

2 3"��	��	�&��
� 	��	��� )�
������ �	���� ��	����	����
��

����
�� 	��� (������ � �����
��) 

3  ������
 (���"���������#

��
�������) 	��	���

3�
��	 ����	����#���� ��


��"4���	���� ��&��"������ ����
��

	��� �� ��
������ �	���� ����
�� 	���

4 .�	��� 	��������� 	��	���
2016-2018 	�
�

5 /��	��� ������������ ��'�� ����
��� &������

6 1	�$������# ��������# �&���

���������% 	���	���, 

���&%����% ��� 	���������

	��	���, ������, � ����

�����: 

2544,2 ���. �	�

6.1 ��'��� ����
��� &������ 2016 	�
 – 1051,4 ���. �	�

2017 	�
 – 764,3 ���. �	�

2018 	�
 – 728,5 ���. �	�

�. �,�$)&��� �"�)#-���� %���) ���&��$) ��#)��, �%��&�� .�$����$�
���&��$) ��#)�� �� 2015 ��$  

	��	��� ����	��������� �� ���
�	������ �����	��������

����
�	���� ������ �� 2016 - 2018 	�
� (���� - 	��	���) 	��	�&���� �

���"��������� �� ����� ������� ��
����������: 

- ��
���� �
	����: 

�	� ������� �����	�������� � �
	�����; 

�	� !���������� "	��	��� ����	����������; 

�	� �����"��� !����������� "	��	��� ����	����������; 

�	� ��%��� ����	����� � ����	����#��-����
�����
���#��% �������%�; 

�	� ��%��� "�	��������% ����%�; 

�	� ����	������; 

�	� ���
�	���� ��
������ �� ���
�	����# ��
�������&���; 

�	� ���	����� �	�������; 

- "������� ��&����� ,�����	�� �
	����: 

��� 12.04.2002 � 522 �	� �����	������ �	��
� "��
������� ��

���&�����% ��	�� "�	����� ����%�; 

��� 10.09.2003 � 1433 �	� �����	������ �	��
� ��
�	�������


��"’���	��% "	��	�� � �	����% ��
������� ������; 
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��� 29.03.2006 � 373 �	� �����	������ 	���� ��&��"������ ��%����

����	����� � ����	����#��%, ����
�����
���#��% �� ����	����#��-

����
�����
���#��% �������%�; 

	��"�	������� ��&����� ,�����	�� �
	���� ��� 13.12.2010 � 2250-	

�	� �%������� �����"��� 	�����
� ���
�	������ �	�������� � �
	�����; 

��
��� /�	������� 
������� ��'��
� �� ����	��������� �
	���� ���

06.06.2003 � 97 �	� �����	������ ,�����
� ���������� ����������

&�������% "	��	�� �� ���	� ����	����������. 

	��	��� 	��	�&���� � ��’��
� �� ��
�������� ��	���� ��� 	��	���

����	��������� ��
������% �	����� ��	����	����
�� ����
�� 	��� ��                          

2013-2015 	�
�. 

 ����� � ������ ��
����������� � 	��	��� �������������� ��
�

��	����: 

(�'#-��%�- ) %�"�� ����������� �! - ��
�"����� ��#, "��'�����% ��

����	�����, 	��"�����������, ��
�	��������, �&�	�������, �&�	����� ��

�&	�&������ �&'$
��� ���	� ����	���������, � ��
�� �������� "����� � �%

��
�	�������; 

#�$�#-�� $��.'/�"��� �"�"0� - 
��"'���	�� ��	��� ��� �&��������


��� 
�	���������, (� �&'$���$ 
��"'���	� � ������ "	���(���� �&� �

	��
�% ������ "��"	�$�����; 

������� �1�� �"2��#���' - �����"	������� �	���������� ��
�"�����

����	����#��% "	������ � ��
�	�������� ����&�� �&������������ ��%��
�, 

(� ��&��"������ ����
� '���
���� �&	�&
� ����%, '���
�# "�'�


����	�����, 	�����	������� ����%, �����" �� ���	�� ����	����� ���������

��� ����� �% 	����'������; 

������� �1�� %�%�"�� - "	��	����-��%����� � �	��������#�� �������

������� ����	����#��% "����� � ��
�	�������� ����	����#��% ��%������#; 

������� �1��1 �"%)�% - ��
�"����� ��
������� � ����	����#��%

�������% (&�&�����
�%, �	%���%, &��
�% ����% ��(�); 

3��� (���2 - ��������� ��
�"����� ����%, (� ����&	���$ ���� �&'$
��� ��

�% �����'��� � ���������# "	�������# �&�����; 

������� �1��-���#���,�� %�%�"�� - ���"����� ��	�
��	�, (� �
����$

����	����#�� ��%�������, ����	����#�� ������� # ����	����#�� 	���	�� ���

���#������ ����	����#��-����������� ����������; 

"#"$������1 (�$)�"����3�� - ������� "	��	����-��%�����%, 

�	��������#��% �� ��	�������-���������% ����&�� ��� ������������� 	�&��� �

���
�	������ ��
�������� �� ������ ����	����#��% ��%������# � "	�����

���#������ �"	�������
�% ��#; 

.��"$� (��3���) � ����������� �! - 
��"��
� ���$��"��'�����% ��%����, 

(� ��������� �� �����, ��
�	�������� "����% ����	������-��%�����%, 

����	����#��%,   �����
�%,   ���������%   �� ��'�%   	���	��� � ����� �� ����  
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����	���� ����������� ���������% ����	����#��% � ����
�����
���#��%

������, ����&�� ����	��������� �� ����	����#��% 	���	���; 

�"#"$��)��$� �1�� �"�"0� - 
��"��
� ��%�����% ����&��

����
�����
���# �� �"�	��, "	��������% ��� ��	'	��������, 
��������, 

"�	�������� ��/�&� "	�#����� ���
��, ��������, "��������� ��
���, 

��&	����� �� ���
�� �&� "���������� &���-�
��� 	��� "� 	����, "	�������%, 

�"�����% �� ��'�% ���
�	���������% �������% ��� 
������� �&���������;  

��%�3� ����������� �! - ���
�	���� �&����������� ��'���, "	��	����, 

�����������, ������������ �� ��'� ��&��"������, ����	����#�� ������� �&� �%

�
	��� ��������, ����	����#�� ��	��� � ����
�����
���#�� ��	���, (�

��
�	����������� ��� 	��������� ����	����#��% ��%������#;  

��(�$���� - �� "	������# ����	��
 ��	�
��	��% %�	�
��	����
, 

���
���������% �����������# ���������-�
��������� �������, �� ����� ��

�����, �
�# ��
�	��������� � ����� ������������ �� "	�����������

��"	���� �� 	�����
� � "����% �����% ���
����������. 

-��������� 	��	��� "	������ 2016-2018 	�
�� �"	������� ��

�	��������� "	��� � ��
������% �	����% ����
�� 	���. )"	��������� ��%����

����	��������� ������� �"���&� ���������� ��$� �� ��'�� ����, ��������

"������� �&��’��
� �� ���	���. 

.�
, ��
�������� �	������ ��
����� 	�� ������� � ����	����#��%

��%������#, � ����: 

������� � ��� �������� �
�"�������� ������� ���
�	������

��
�������&��� ��� �"	�������� ��������	������% "����� �� ��
��������

�	������ ��	����	����
�� ����
�� 	��� �� &��� "	��	����� "	���
���

�3������ ���
�	������ ��
�������&��� iTs-Office�; 

"����#�� "���	��
� ��-��#� �	�������� "	���(���� �"	�������

��������	������% "����� ����&��� VLC Player; 

���#���$���� ��%����� "���	��
� web-��#��: http://www.dozvil.kr.ua; 

����
��� ����	��� $���� ��
����� 
��"’���	�� ��	��� ���

�"	�������� ��������	������% "����� �� ��
�������� �	������

��	����	����
�� ����
�� 	���; 

�"	�������� �� ����'������ "�'����# ��	��� � ������ GOV.UA ���

�&���� ��
�������� � ���
�	������ ������� ��� ��
������� �	������, 

	�#	����� �� ����(�� !����; 

����
��� �������� 
��"’���	�� �� "�	���	�#�� �	���%��
� �

��
������% �	����% ����
�� 	���; 

���#�������� ��%��� (��� ��%���� ��� �����
����������� �����"� ��

����	�����, �
� �&	�&��$����, "�	���$����, �&�	���$���� � �������; 

�"	�������� ����	� ���
� �����"� �� ��	��� 2���	��� ����&���

&���	������� ��’��
� Wi - Fi; 

�"	�������� ������# "�
��  �  ���
	����  
���� LibreOffice; 

���#���$���� ��%����� "���	��
� "	�������� ��-��#� ��	�� �

��	����	����
�� �&������ ��	������ ��������	���$�; 

�"	�������� ��%������� ���
�	������ ���	����� "��"��� �

��
�������� 
������� ����
�� 	���.  



 6

/�� ��&��"������ 	������������ ��
�	������� �����
�%, �	�����% ��

���������% 	���	���, ��� ����
� "	��
�� � ��%��� � ����	���������


��	���������, ������������ � "���	�������� ��
��	�� ����	����#���� ��


��"’���	���� ��&��"������. 

��. 
�#�&�� .��3#"�� ���&��$) ��#)��
2������ "	�&���� �� ��������� 	���� ����	���������, ��
	���: 

�"	��������� "	��������� �
�"�������� ������� ���
�	������

��
�������&��� �� "����"����� �������� �� �������  
���������%

"��"	�$����, �	��������# �� ��
����� �����; 

��
��	�������� "��������� �� �"	��������� ��
�������� �	������

����
�� 	��� ��%���� ����	��������� "	������ �� ���"	��������� ��%����

�������; 

����	'���� ��������% 	�&��  ��	�
��	������ 
�&������ ������� �

"	���(���� ����
�� 	��� � "�����'�� "��
�������� �� 2- - ���������; 

���&%������� �
���������� "����� "� ��
������� �	����� (��� ����	����


��"��
���� ������� ��%���� ����	�����; 

	�&��� ����� "	������
�� ��
������% �	����� ��&��"����� 
��"’���	���

��%��
�� � "������ �&����, ��� ���
� 	�&��� ������� ������� ��	������� ��

��������� ����� �� "��	�&���� ��������� � ����	�������; 

����������� �������� (��
��	��) ����	����#��-
��"4���	����

��&��"������ � �	����% ��������� �����	�������� "	�������� ��

���"�	��
�������� ����	����#��% �������� "	� �	��������� ���$����

���
�	����� ����	����#��� ���$����� ����
�� �	����� � �	������ ��
�������

����� � "��"	�$������� 
����������� ���"���	����, ����
�# 	�����


��"’���	��� �	��������� "�������% ���& ��������� �����	��������; 

	��'�	���� 
���
���� �	�$�������% �� "��	�&� �	������ ���
�	����%

��	����� �� ��������	������% "�����, �
� ��������� ��������#��. 

���. �"�� �������� �� 2016-2018 ��$�
,���� 	��	��� $ "����(���� ���
�������� �"	������� ���&�����

	�����
�� ����� �"���&�� ����	��������� �� ������������� �������%

����	����#��-
��"’���	��% ��%������# � ��%������# ���
�	������

�����	�������� �� ��&��"������ ��
���������� ��������� ��'
����� ��

����� "	�����. 

IV. �������"��� ��.�'�$� ���&��$) ��#)�� �� 2016-2018 ��$�
	��	������ ��"	��
��� 	�����
� ����	��������� ���������� ��"�% �

��	�'���� ������� ���������-�
���������� 	�����
� �����. 

�����'� �"	��������� ����	��������� ��&��"����� &���' ���
�����

���
���������� �������% �	����� ��
������� ����� �� �	����� ���������

�����	�������� �� 	�%���
: 

�"��������� ����	����#��% "���
�� �� ������	��� ��
������� ��

��������� 	����; 
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�"�	��������� �� �������	����� ����%, ���&%����% ��� �&5	��������� ��

"	�#����� 	�'���; 

�
�	������ ���� "�������
� ��
�������; 

����
�������� ��������� �� ��
�������&���; 

������������ �������% "	��	����-��%�����% ����&�� �� 
������ ���"�

�&	�&
� ����	�����; 

����������� 	�&����� ���� 
������
������� "�	������ ��� "�������
�

����������� ����	�����, ������, "	�"�����#. 

V. �%��&�� ��&(���' 4�(� �"�#��� �! .������"��& ���&��$) ��#)�� �
�35�)��)&���'� 6#'2�& � ��%�3�& ���&’'����' .��3#"� ���&��$) ��#)��, 
�"�32�(��2 �3%'��& �� (0"�"# �����%)&���' �� 2016-2018 ��$�

1������ �������� 	��	��� �� 2016-2018 	�
� �
��������� �: 

���������� ���� ��	�� �"	��������� ��%������� ���
�	������

�����	�������� �"���&�� 	��	�&
� �� �"	���������: 

���
�	����% ����	����#��% "����� (��&��"������ �	�����

����	����$� � ���
�	������ �������);  

���
�	����% ���	���� �� "�����#; 

"���	��
� "	������������ �� ��&��"������ ���
���������� �������%

������; 

�"	��������� ������� "	���� �	�������� �������� ����
�� 	���, 

��
�������� 
������� �� "����#��% 
�����#; 

�"	��������� ��%������# ���
�	������ ���	����� "��"��� � 	�&���

�	����� ��
������� ����� �� ��������� �����	�������� �����; 

"����"��� �������� ��
������% �	����� ����
�� 	��� �� $����� �������

���
�	������ ��
�������&���. 

�	���
 ������� � ��%���� 	��	��� �������� � �����
�. 

V�. �"%)�%�" ��3"�.","��'
	��	��� �������$���� ���"������ �� ������� ��
���������� ��

	�%���
 
�'��� ����
��� &������, � ����% �������� ����������� 	���	�� ��

��'�% ���	�� ������������. ���
	���� �&���� ������������ 	��	���

������������ 	�'����� ����
�� 	��� "	� ����
�# &����� �� ���"������# 	�
. 

� 	��� ����
����� "��	�&� �&���'����/����'���� ������������ 	��	���, 

"������ 	�������$���� ����
�� 	���� �� "	�#��$���� 	�'���� ���"������ ��

������� ��
����������. 

6�������� ��&��"������ 	��	��� �� 2016-2018 	�
� ���#���$����

������ � �������� ��
���������� �� 	�%���
 
�'��� ����
��� &������. 

V��. ��#-$�%�� �� '$�%�� $���"��! "�"$��&��%�� &�$�����' ��������
!�#�������'��� 
	���	���� ����	���������, (� ���������� ��"�% �

��	�'���� ������� ���������-�
���������� 	�����
�, $ "�&����� ��������

������� ��������� �"	�������, 	������
 ����
�����
���#���� ��	�����(�, 

����	���� "������% ����	����#��% 	���	���, "���"'���� �
���� �������

��������	������% "����� ��������� �� &������. 
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����
���� �� �
���� "�
����
� � 2016-2018 	�
�% �������� � ��&���� 1. 

����
���� �� �
���� "�
����
� � 2016-2018 	�
�%

.�&���� 1 
��$����$��,�$)&���

�"�)#-����
��(�$����

�#���&� �"�#-��
�0"�"#�

.�(�&"�(0"��'
 �&��"������

��������������%

	�&���% �����

�&������������ ��

"�	���	�#���

��%��
��

����
����

������
��: 

�������

	��"�	����
�

&�������% 
�'���

191           '�.  	�"������ �������%

	��"�	����
��

&�������% 
�'���

��	����	����
��

����
�� 	���

	��&���� ��

����'�������

�������#����

"	��	������

��&��"������  

����
����

������
��: 

�������

	��"�	����
�

&�������% 
�'���

31            '�.  	�"������ �������%

	��"�	����
��

&�������% 
�'���

��	����	����
��

����
�� 	���

3�"	����  ��

�"	���������

"	��	������

��&��"������

����
����

������
��: 

�������

	��"�	����
�

&�������% 
�'���

48             '�.  	�"������ �������%

	��"�	����
��

&�������% 
�'���

��	����	����
��

����
�� 	���

 �&��"������ &��-

"�	�&�#���� ���
-

���������� ��

��%���� ����	��-

��#��% ������, 

�������% ����	��-

��#��% 	���	���, 

��%����� "���	��
�

����
����

������
��: 

�������

	��"�	����
�

&�������% 
�'���

4             ���.  	�"������ �������%

	��"�	����
��

&�������% 
�'���

��	����	����
��

����
�� 	���

)"	���������

������� "	����

�	�������� ��������

����
�� 	���

����
����

������
��: 

�"	������� �"�	���

����
�� 	���

1               ���.  	�"������ �������%

	��"�	����
��

&�������% 
�'���

��	����	����
��

����
�� 	���

 �&��"������

��
������% �	�����

�����"�� �� ��	���

2���	���

����
����

������
��: 

��
������#


������ ����
��

	���

36            ���.  	�"������ �������%

	��"�	����
��

&�������% 
�'���

��	����	����
��

����
�� 	���

�
�"�������#��

���	���  

����
����

������
��: 

��
������#


������ ����
��

	���

864        '�.  )�	�&����

���&%�������

"���	��
�

"�	���	�#���

�	���%��
�

3�"	���������

������������

�������

"������������

����
����

������
��: 

��
������#


������ ����
��

	���  

36            ���.  �
������� ������	�

"	� ������� "�����
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-��������� ������� 	��	��� �"	������ ���
������� ���
����������

�������% �	����� ��
������� ����� �� �	����� ��������� �����	�������� ��

	�%���
: 

�"��������� ����	����#��% "���
�� �� ������	��� ��
������� ��

��������� 	����  ��� 	�#������ � ����� 	����� �� ����(�� !����. 

�"�	��������� �� �������	����� ����%, ���&%����% ��� �&5	��������� ��

"	�#����� 	�'���; 

������������ �������% "	��	����-��%�����% ����&�� �� 
������ ���"�

�&	�&
� ����	�����; 

"����(���� �
���� �� 	���� ������� ��������	������% "����� �	������

��
������� �����; 

��&��"������ &��"�	�&�#���� ���
���������� ����	����#��-

����
�����
���#��� ������� ����
�� 	���. 

V���.  ��.�'�� �"�#��� �! ��2�(�& ��������
!�"	��� 	��������� ��%���� "	��	��� ���������� ��"�% � ��	�'����

������� ���������-�
���������� 	�����
� �����, $ �"	���������� ��%������#

�-�	�������� �� "�&����� �������� ������� ��������� �����	��������, 

��	������ �	��������� 	������ �
������ �����"� �� ����	����� 	����%

������# ���������� ����
�� 	���, �"	����� ����������� ����	����#����

���"�������.  

) 	��������� ��
������ ��������% ������� � ��%���� 	��	��� &���

����	���: 

$���� ������� 	�$��	���� ��
������� � ������� ���
�	������

��
�������&��� ��	����	����
�� ����
�� 	��� � �� ��
������% �	�����; 

"��
������� �� ���
�	����� ������� ��� "������ �������% "�����# ��

'���
��� 	��������� �� ���	����� �	������ � �% �"	��������; 

"�����'�# 	������
 ����
�����
���#���� ��	�����(� ����
�� 	���; 

��&��"������ ���
������� ��
������  �
��� �
	���� �	� ���
�	����#

���	���# "��"���, �"	��������� ��%������# ���
�	������ ���	�����

"��"��� � 	�&��� �	����� ��
������� ����� �� ��������� �����	��������. 

)�
������ ������� � ��%���� 	��	��� ��������� �����	����� ����� �

�������# ����	����#��# "	����	, &	��� ������ � "	�����% $�	�"�#��
���

�"��	�&��������, ��&��"����� �����# 	������
 �����. 

 �������� ��
��	� ����	����#���� ��


��"’���	���� ��&��"������       1. *�&�$��











1 Продовження додатка

Доопрацьований 14.12.2017 Додаток

до рішення Міської ради міста Кропивницького

"_____" ________________ 2017 № ___________

Кількість 

(шт.)

Загальний фонд 

(тис.грн)

Спеціальний фонд 

(тис.грн)

Всього 

(тис.грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Разом за Програмою, у тому числі: 402 745,8 1671,0 2416,8 2416,8

Державний бюджет: - - - - -

Міський бюджет: 402 745,8 1671,0 2416,8 2416,8

1 Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького 

Всього:
224 497,6 621,5 1119,1 1119,1

Технічна пітдтримка системи електронного Разом по завданню: 16 160,1 160,1 160,1

документообігу, офіційного веб-сайтау міської ради та

впровадження, супроводження програмного

1.1. Технічна підтримка системи електронного

документообігу в управлінні адміністративних послуг
1 - - - -

забезпечення по виконавчих органах 1.2. Розробка та впровадження програмного

забезпечення "Персонал"
1 25,0 25,0 25,0

1.3. Розробка та впровадження програмного

забезпечення "Квартирний облік"
1 5,7 5,7 5,7

1.4. Розробка та впровадження програмного

забезпечення "Облік і контроль адміністративної

комісії"

1 20,0 20,0 20,0

1.5. Супровід програмного забезпечення "Облік

звернень громадян"
1 4,0 4,0 4,0

1.6. Супровід програмного забезпечення                  "ІС-

ПРО", "МеДок"
2 33,0 33,0 33,0

1.7. Cупровід програмного забезпечення "Матеріальна

допомога"
1 3,5 3,5 3,5

1.8. Продовження дії ліцензії на право використання

програми "LIGA:ZAKON"
1 46,6 46,6 46,6

1.9. Хостинг 1 4,3 4,3 4,3

1.10. Придбання програмного забезпечення 

"Автоматизована система управління документами" 6 18,0 18,0 18,0

2 Придбання та налаштування Разом по завданню: 144 51,8 51,8 51,8

ліцензійного програмного забезпечення 2.1. Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення (офісний додаток, поштовий веб додаток

для поштового сервера)

4 33,9 33,9 33,9

2.2. Антивірусний захист інформації 140 17,9 17,9 17,9

3 Забезпечення безеперебійного функціонування та

захисту інформаційних систем, існуючих інформаційних

ресурсів, технічна підтримка

Технічна підтримка підсистем, які впроваджено у

виконавчому комітеті міської ради 2018 - - - -

4 Нормативно-правове, організаційне забезпечення

інфоратизації в місті

Технічний супровід впровадження проекту

iGov.org.ua
2018 - - - -

5 Забезпечення виконавчих органів доступом до мережі

Інтернет

 Оплата телекомунікаційних послуг 
2018 26,9 26,9 26,9

2018

2018

Програма інформатизації та електронного

самоврядування "Електронне місто" на

2016-2018 роки

Орієнтовний обсяг фінансування заходів і завдань Програми у 2018 році  за 

головними розпорядниками бюджетних  коштів 

 

Головний розпорядник бюджетних коштів/ Найменування  завдань Найменування  заходу
Значення 

показника

Джерела фінансування  (міський бюджет)
Прогнозний обсяг 

фінансування  

ресурсів для 

виконання завдань 

(тис.грн)

2018 рік



2 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Експлуатаційні послуги Забезпечення виконавчих органів заправкою,

відновленням картриджів та ремонтом техніки
2018 53,0 53,0 53,0

7 Забезпечення по виконавчих органах Разом по завданню: 64 82,4  621,5  703,9  703,9

обчислювальною/побутовою технікою 7.1. Персональні комп'ютери 13 199,0 199,0 199,0

7.2. Багатофункціональні пристрої 11 195,0 195,0 195,0

7.3. Джерела безперебійного живлення 22 44,0 44,0 44,0

7.4. Принтери 6 42,0 42,0 42,0

7.5. Монітори 5 25,0 25,0 25,0

7.6. Зовнішній HDD 1 3,0 3,0 3,0

7.7. Карти пам'яті SDXC 2 1,4 1,4 1,4

7.8. Кондиціонер (технічна кімната) 1 30,0 30,0 30,0

7.9. Відеокамера/стедікам/аксесуари (батареї, штатив,

накамерне світло, карта пам'яті, мікрофон, сумка)
1 9,0 35,5 44,5 44,5

7.10. Квадракоптери 2 120,0 120,0 120,0

8 Технічне обслуговування автоматичної системи 

пожежогасіння

Технічне обслуговування автоматичної системи 

пожежогасіння
2018 3,0 3,0 3,0

9 Оплата за користування захищеним цифровим каналом Оплата за користування захищеним цифровим 

каналом
2018 82,4 82,4 82,4

10 Непередбачені експлуатаційні витрати Непередбачені експлуатаційні витрати 2018 38,0 38,0 38,0

11 Разом по завданню: 6 92,0 92,0 92,0

11.1. Персональні комп'ютери 4 72,0 72,0 72,0

11.2. Багатофункціональні пристрої 2 20,0 20,0 20,0

12 Управління капітального будівництва Разом по завданню: 10 28,0 36,0 64,0 64,0

12.1. Персональні комп'ютери 2 36,0 36,0 36,0

12.2.Багатофункціональні пристрої 4 17,9 17,9 17,9

12.3.Джерела безперебійного живлення 2 4,1 4,1 4,1

12.4.Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення (офісні програми)
2 6,0 6,0 6,0

Департамент з питань економічного Разом по завданню: 3 61,5 61,5 61,5

розвитку, торгівлі та інвестицій 13.1. Персональні комп'ютери 2018 3 61,5 61,5 61,5

Служба у справах дітей Разом по завданню: 1 18,2 18,2 18,2

14.1. Персональний комп'ютер 2018 1 18,2 18,2 18,2

Разом по завданню: 4 40,0 40,0 40,0

15.1.Персональний комп'ютер 1 20,0 20,0 20,0

15.2.Багатофункціональний пристрій 1 7,0 7,0 7,0

15.3.Джерела безперебійного живлення 2 13,0 13,0 13,0

16 Управління освіти Разом по завданню: 5 80,0 80,0 80,0

16.1. Персональні комп'ютери 2018 5 80,0 80,0 80,0

Управління молоді та спорту Разом по завданню: 33 78,8 55,2 134,0 134,0

17.1.Персональні комп'ютери 2 40,1 40,1 40,1

17.2.Багатофункціональні пристрої 2 15,1 15,1 15,1

17.3.Джерела безперебійного живлення 2 4,0 4,0 4,0

17.4.Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення (офісні пакети - 4 шт., операційна

система - 4 шт.)

8 54,8 54,8 54,8

17.5. Антивірусний захист інформації 19 20,0 20,0 20,0

17

2018

2018

13

14

15 Управління охорони здоров'я 

2018

2018

Головне управління житлово-комунального 

господарства
2018



3 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Управління комунальної власності Разом по завданню: 5 15,0 35,0 50,0 50,0

18.1.Системні блоки 2 35,0 35,0 35,0

18.2.Монітори 3 15,0 15,0 15,0

Відділ культури і туризму Разом по завданню: 1 18,2 18,2 18,2

19.1. Персональний комп'ютер 2018 1 18,2 18,2 18,2

Управління розвитку транспорту та  зв'язку Разом по завданню: 2 31,0 31,0 31,0

20.1.Персональний комп'ютер 1 20,5 20,5 20,5

20.2.Багатофункціональний пристрій 1 10,5 10,5 10,5

Управління містобудування та архітектури Разом по завданню: 15 3,3 77,4 80,7 80,7

 21.1.Персональні комп'ютери 3 61,5 61,5 61,5

21.2.Багатофункціональний пристрій 1 15,9 15,9 15,9

21.3. Антивірусний захист інформації 11 3,3 3,3 3,3

Управління з питань надзвичайних ситуацій та Разом по завданню: 1 19,0 19,0 19,0

цивільного захисту населення 22.1.Ноутбук 2018 1 19,0 19,0 19,0

23 Управління земельних відносин та охорони Разом по завданню: 28 69,6 35,0 104,6 104,6

навколишнього природного середовища 23.1.Персональний комп'ютер 1 20,0 20,0 20,0

23.2.Багатофункціональні пристрої 3 15,0 15,0 15,0

24.3.Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення (операційна система)
11 44,0 44,0 44,0

23.4. Антивірусний захист інформації 11 2,2 2,2 2,2

23.5. Впровадження програмного забезпечення

"Геодезтична інформаційна система ГИС6"
1 3,4 3,4 3,4

23.6.Створення комплексної системи захисту 

інформації
1 20,0 20,0 20,0

24 Фінансове управління Разом по завданню: 4 20,0 53,5 73,5 73,5

24.1. Персональні комп'ютери 3 53,5 53,5 53,5

24.2. Створення комплексної системи захисту

інформації
1 20,0 20,0 20,0

Разом по завданню: 12 7,9 105,5 113,4 113,4

25.1. Персональні комп'ютери/Ноутбуки 5 92,5 92,5 92,5

25.2.Багатофункціональний пристрій 1 13,0 13,0 13,0

25.3.Принтер 1 5,4 5,4 5,4

25.4. Антивірусний захист інформації 6 2,5 2,5 2,5

26 Відділ з питань праці Разом по завданню: 24 25,6 25,6 25,6

26.1. Джерела безперебійного живлення 12 24,0 24,0 24,0

26.2. Антивірусний захист інформації 12 1,6 1,6 1,6

27 Подільська районна у місті Кропивницькому рада Разом по завданню: 24 292,0 292,0 292,0

27.1.Персональні комп'ютери 18 132,0 132,0 132,0

27.2.Багатофункціональні пристрої 2 17,0 17,0 17,0

27.3. Фальцювальна машина 1 18,0 18,0 18,0

27.4. Перфораційна машина 1 35,0 35,0 35,0

27.5. Сервер 1 70,0 70,0 70,0

27.6. Принтер матричний 1 20,0 20,0 20,0

Начальник відділу інформаційно - 

О. Бабаєва

2018

2018

комп'ютерного забезпечення

22

2018

2018

25 Управління державного архітектурно-будівельного 

контролю

2018

18

2018

19

20

2018

21

2018


