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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 ″___″ _________ 2018 року  №_____ 
 

Про затвердження Програми  

розвитку місцевого електронного  

урядування на 2019-2021 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. Затвердити Програму розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019-2021 роки, що додається. 

 2. Включити Програму розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019-2021 роки Програми економічного і соціального 

розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 

2019 і 2020 роки. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку, керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Бондаренко А.В. 

 

 

 

Міський голова                                     А. Райкович 
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ПАСПОРТ 

Програми розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019 - 2021 роки 
 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

 

Відділ інформаційно - комп′ютерного 

забезпечення міської ради 

2 Співрозробники Програми Виконавчі органи Міської ради міста 

Кропивницького (згідно з додатком) 

3 Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Відділ інформаційно - комп′ютерного 

забезпечення міської ради та виконавчі 
органи міської ради (згідно з додатком) 

4 Джерела фінансування Міський бюджет 

5 Обсяг коштів міського 

бюджету 

 

Всього:   тис. грн 

2019 р. - 2457,0 тис. грн 

2020 р. - 2178,3 тис. грн 

2021 р. - 1539,9 тис. грн 

6 Система організації 
контролю за виконанням 

Програми 

Контроль за виконанням заходів 

Програми здійснюють: 

міська рада; постійна комісія міської 
ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку; 

виконавчий комітет міської ради 

7 Оприлюднення Програми Веб-сайт Міської ради міста 

Кропивницького www.kr-rada.gov.ua 

 

І. Тенденції стану розвитку інформатизації за останні  три роки 

Програма  розвитку місцевого  електронного урядування на 2019  - 

2021 роки (далі - Програма) розроблена у відповідності до вимог чинного 

законодавства: 

- законів 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 доступ до публічної інформації ″; 

″Про електронні документи та електронний документообіг″; 

- постанов Кабінету Міністрів України: 

від 12 квітня 2002 р. № 522 ″Про затвердження Порядку підключення 

до глобальних мереж передачі даних″; 
від 10 вересня 2003 р. № 1433 ″Про затвердження Порядку 

використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади″; 
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від 29 березня 2006 р. № 373 ″Про затвердження Правил забезпечення 

захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах″; 
від 21 жовтня 2015 р. № 835 ″Про затвердження Положення про набори 

даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних″; 
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. 

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

Україні″; 

- наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України 

від 06 червня 2003 р. № 97 ″Про затвердження Методики визначення 

належності бюджетних програм до сфери інформатизації″. 

Програму розроблено у зв’язку із закінченням терміну дії Програми 

інформатизації виконавчих органів міської ради на 2016-2018 роки. 

Згідно з чинним законодавством у Програмі застосовуються такі 
терміни: 

машиночитаний формат - формат даних, структурований таким чином, 

що дає змогу інформаційним системам ідентифікувати, розпізнавати, 

перетворювати і отримувати конкретні дані без участі людини; 

 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; 
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; 

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; 
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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; 

відкриті дані - підхід до зберігання інформації, згідно з яким набір 

даних має бути у вільному доступі, вільно використовуватися та 

розповсюджуватися. При цьому такі дані можуть використовувати як 

неприбуткові організації, так і комерційні установи. Використання відкритих 

даних із комерційною метою не є забороненим. Їхня особливість - 

викладення у вільний доступ на основі ліцензії Creative Commons чи 

аналогічної. 
Реалізація Програми протягом 2018 року 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: 

використання в роботі системи електронної взаємодії органів виконавчої 
влади (СЕВ ОВВ); 

оновлення інформації web-сайтів: http://kr-rada.gov.ua, www.dozvil.kr.ua; 

створено комплексну систему захисту інформації АС класу 1; 

супровід комплексної системи захисту інформації АС класу 2; 

створено комплекс технічного захисту інформації на об'єкті 
інформаційної діяльності; 

підключено до електронної системи для подання місцевих петицій та 

швидкого реагування на звернення громадян і їх опрацювання; 

в рамках реалізації проекту щодо відкритих даних між Міською радою 

міста Кропивницького, Державним агентством з питань електронного 

урядування України, Фондом ″Євразія″ підписано Меморандум про 

співпрацю та в ході реалізації проекту проведено аудит даних Міської ради 

міста Кропивницького, результати проведення аудиту направлено на 

виконавчі органи та комунальні підприємства міста. Впроваджено портал 

″Зелений Кропивницький″  http://texty.org.ua/d/2018/trees; 

оновлено комп’ютерну та периферійну оргтехніку у виконавчих органах 

міської ради та Подільській районній у місті Кропивницькому раді; 
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забезпечено технічну підтримку точок доступу до мережі Інтернет 

засобами бездротового зв’язку Wi - Fi; 

технічна підтримка поштового серверa в домені GOV.UA для обміну 

документами в електронному вигляді між виконавчими органами, райрадами, 

селищем Новим, комунальними підприємствами та організаціями міста; 

підтримка онлайн трансляції приміщення управління адміністративних 

послуг засобами VLC Player; 

надання консультацій щодо використання систем електронних 

звернень та петицій, ″Громадський бюджет″; 

онлайн трансляцій засідань міської ради, постійних комісій; 

здійснюється технічна підтримка проведення онлайн нарад з 
Кіровоградською обласною державною адміністрацією. 

Для забезпечення раціонального використання людських, трудових та 

фінансових ресурсів міські проекти і заходи з питань місцевого електронного 

урядування координуються, узгоджуються і підтримуються відділом 

інформаційно - комп’ютерного забезпечення. 

 

ІІ. Головні проблеми розвитку інформатизації 

Існують проблеми на місцевому рівні, зокрема: 

недостатнє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

соціальну сферу та незадовільний рівень надання послуг населенню з 
використанням сучасних комп’ютерних технологій; 

створення сервісів на основі відкритих даних;  

використовується застаріле ліцензійне програмне забезпечення: 

операційні системи та офісні додатки компанії Microsoft, технічна підтримка 

яких більше не надається виробником, включно з оновленнями для 

ефективного захисту системи. На вище зазначені програмні продукти сплив 

термін дії експертних висновків, виданих Державною службою спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, що повністю унеможливлює 

створення та впровадження комплексної системи захисту інформації; 
завершення монтажних робіт структурованої кабельної системи в 

приміщенні міської ради з подальшим підключенням до ІР - телефонії; 
некоординоване планування та впровадження виконавчими органами 

міської ради заходів інформатизації призводить до невпровадження заходів 

взагалі; 
робочі місця працівників виконавчих органів забезпечено комп’ютерною 

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

фізичного зносу та потребують заміни або 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 підприємствами комунального господарства; 

розширення кількості орієнтованих на потреби громадян електронних 

сервісів та адміністративних послуг, які надаються дистанційно. 
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ІІІ. Мета Програми на 2019-2021 роки 

Головною метою Програми міста Кропивницького є створення 

оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб виконавчих 

органів міської ради, організацій, підприємств і громадян на основі 
формування й використання інформаційних ресурсів і сучасних 

інформаційних технологій. 

 

IV. Пріоритетні розвитку інформатизації на 2019-2021 роки 

Пріоритетними напрямками розвитку Програми є: 

 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 на основі відкритих даних; 

забезпечення робочих місць користувачів антивірусним програмним 

забезпеченням, налаштуванням механізмів безпеки операційної системи; 

забезпечення інтероперабельності з Єдиними державними реєстрами; 

забезпечення сучасним комп’ютерним обладнанням виконавчих 

органів міської ради; 

застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі 
обробки інформації; 

впровадження корпоративної IP-телефонії в приміщенні міської ради; 

створення систем управління базами даних реєстрів та сховища 

архівних документів в електронній формі; 
оприлюднення та регулярне оновлення наборів даних у формі 

відкритих даних відповідно до суспільного інтересу, кращих світових 

практик, встановлених вимог щодо якості даних і відкритості та прозорості 
діяльності; 

створення комплексних систем захисту інформації. 
 

V. Шляхи досягнення та основні заходи щодо реалізації пріоритетів 

розвитку інформатизації на 2019-2021 роки 

Нові інформаційні технології, інформаційно-аналітичні системи, 

інформаційні ресурси міста повинні розглядатися як ефективні засоби 

соціально-економічного розвитку, створення нових форм підприємницької 
діяльності, демократизації громадського життя, удосконалення системи 

керування. 

Основні пріоритети розвитку  на 2019-2021 роки складаються з: 
досягнення мети через впровадження механізмів електронного 

самоврядування способом розробки та впровадження: 

взаємодії влади, громадян і бізнесу за допомогою інформаційно-

комунікаційних послуг; 



 7 

модернізація інформаційно-комунікаційних технологій; 

стимулювання розвитку на базі відкритих даних загальнодоступних 

проектів і сервісів; 

оптимізації інформаційних потоків та стандартів документів на 

місцевому рівні; 
оперативності та достовірності даних, необхідних для обґрунтування, 

прийняття рішень та створення електронних сервісів на основі відкритих 

даних; 

забезпечення робочих місць користувачів антивірусним програмним 

забезпеченням, налаштуванням механізмів безпеки операційної системи; 

забезпечення сучасним комп’ютерним обладнанням виконавчих 

органів міської ради; 

застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі 
обробки інформації; 

впровадження корпоративної IP-телефонії в приміщенні міської ради; 

створення структурованої кабельної системи (ІІ поверх приміщення); 

зберігання у файловому сховищі баз даних, архівних документів в 

електронній формі; 
створення комплексних систем захисту інформації; 
створення, наповнення, актуалізацію місцевих інформаційних ресурсів;  

поєднання розподілених інформаційних ресурсів виконавчого комітету 

міської ради за допомогою інформаційно-комунікаційних каналів зв’язку; 

модернізації систем одержання та оброблення інформації у виконавчих 

органах міської ради;  

заходів із захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах; 

підтримки та вдосконалення веб-сайта міської ради, інтеграція системи 

електронної ідентифікації; 
заміни морально застарілої техніки. 

підтримки працездатності та забезпечення функціонування існуючих 

систем; 

технічної підтримки системи прямої трансляції засідань міської ради, 

виконавчого комітету та депутатських комісій. 

Перелік заходів і завдань 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 міський 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 2019-2021 роки здійснюється 

згідно з вимогами законодавства за рахунок коштів міського бюджету та 

наданих пропозицій виконавчих органів. 
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VІІ. Очікувані результати розвитку сфери діяльності 
Найважливішими критеріями розвитку місцевого електронного 

урядування є успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку та 

побудова сучасної системи місцевого управління.  

Розвиток та поширення сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій створює нові можливості для забезпечення взаємодії та співпраці 
органів влади, громадян і бізнесу, високоякісного обслуговування фізичних 

та юридичних осіб, у тому числі залучення громадян до проектування 

електронних послуг та отримання якісного зворотного зв’язку. 

Запровадження електронних послуг, у тому числі адміністративних, в 

усіх сферах суспільного життя, а також надання інтегрованих електронних 

послуг за життєвими та бізнес-ситуаціями. 

Оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних для 

вільного використання згідно із Законом України “Про доступ до публічної 
інформації” дасть змогу створити додаткові механізми реалізації права на 

доступ до інформації, що перебуває у володінні виконавчих органів міської 
ради, комунальних підприємств та організацій, підвищити прозорість 

діяльності таких органів, забезпечить вільний обіг інформації та можливість 

її подальшого використання з метою реалізації особистих прав та свобод 

людини і громадянина, розвитку інновацій та стимулювання ведення 

господарської діяльності, а також запобігання та викриття корупції. 
 

Кількісні та якісні показники у 2019-2021 роках наведені в таблиці 1. 
 

Показники ефективності виконання Програми на 2019-2021роки 

Таблиця 1 

Завдання Програми Заходи Програми 

Кількісні показники виконання 

Програми 
Якісні показники 

виконання 

Програми 
Найменування 

показника 

Одиниця 

виміру 

Значення 

показника 

1 2 3 4 5 6 

1. Впровадження 

технологій е -

урядування у 

виконавчих 

органах міської 

ради 

1.1. Впровадження 

пілотних проектів 

із надання 

публічних послуг 

Кількість 

впроваджени
х проектів 

Одиниць 1 Електронний сервіс 

аналізу та 

візуалізації 
голосування 

депутатів міської 
ради ″Rada4You″ 

 1.2.Проведення 

заходу щодо 

створення 

електронного 

сервісу у формі 
відкритих даних 

(хакатон) 

Кількість 

впроваджени
х проектів 

Одиниць 1 Сервіс буде 

створено за 

результатами 

опитування 

мешканців міста 

2. Розвиток 
телекомунікаційних 
систем, електронних 
ресурсів та
організація 
комплексного 
захисту інформації 

2.1. Впровадження 

технологій 

швидкісної 
передачі даних з 
використанням  

 ІР-телефонії в 

приміщенні 
міської ради  

 

Чисельність 

абонентів IP-

телефонії 

Осіб Штатний 

розпис 

Упровадження 

технологій 

швидкісної передачі  
даних 
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1 2 3 4 5 6 

 

2.2. Створення 

єдиної 
структурованої 
кабельної системи 

Кількість 

користувачів 

Осіб Штатний 

розпис 

Створення єдиного 

середовища для 

передачі 
комп’ютерних 

даних у локальній 

обчислювальній 

мережі, організації 
локальної 
телефонної мережі, 
передачі 
відеоінформації й 

навіть передачі 
сигналів від 

датчиків пожежної 
безпеки  

 2.3. Створення 

комплексної 
системи захисту 

інформації 

Кількість 

користувачів 

Осіб Штатний 

розпис 

За результатами 

проведених робіт 

отримання 

експертного висновку 

щодо відповідності 
КСЗІ в ІТС згідно з 
вимогами 

нормативних 

документів 

3. Підтримка 

працездатності та 

забезпечення 

функціонування 

існуючих систем 

3.1. Придбання 

засобів 

інформатизації 
для органів 

виконавчої влади 

та органів 

місцевого 

самоврядування 

Кількість 

засобів 

інформатизац
ії 

Одиниць 259 Оснащення 

сучасною 

комп’ютерною  та 

оргтехнікою у 

виконавчих органах 

міської ради  

 

3.2. Придбання 

ліцензійного 

програмного 

забезпечення та 

супровід 

існуючого 

програмного 

забезпечення 

Кількість 

ліцензій 

Одиниць 544 Дотримання вимог 

законодавства у 

сфері ліцензування 

програмного 

забезпечення та 

можливості 
користування 

програмним 

забезпеченням та 

отримання 

кваліфікованої 
підтримки оновлень 

 

 

 

Начальник відділу інформаційно - 

комп’ютерного забезпечення       О. Бабаєва 

 



Додаток

до Програми розвитку електронного урядування

на 2019-2021 роки

Кількість 

(шт.)

Загальний 

фонд (тис.грн.)

Спеціальний 

фонд (тис.грн.)

Всього 

(тис.грн.)

Кількіс

ть (шт.)

Загальний 

фонд (тис.грн.)

Спеціальний 

фонд (тис.грн.)

Всього 

(тис.грн.)

Кількіст

ь (шт.)

Загальний 

фонд (тис.грн.)

Спеціальний 

фонд (тис.грн.)

Всього 

(тис.грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Разом за Програмою, у тому числі: 1524,7 2457,0 1204,1 2178,3 628,2 1555,4

Державний бюджет: - - - - - - - - - -

Міський бюджет: 365 956,3 1500,7 2457,0 106 1206,3 972,0 2178,3 105 643,9 896,0 1539,9 6175,2

Виконавчий комітет Міської ради міста

Кропивницького Всього:
238 725,5 799,2 1524,7 869,1 335,0 1204,1 340,2 288,0 628,2 3357,0

Cупровід програмного забезпечення у
Разом по завданню:

4 52,5 52,5 4 60,1 60,1 4 62,9 62,9 175,5

виконавчих органах 1.2. "Квартирний облік" (відділ ведення обліку житла)
1 1 4,5 4,5 1 4,5 4,5 9,0

1.3."Облік звернень громадян" (відділ по роботі зі 

зверненнями громадян)
1 4,0 4,0 1 4,0 4,0 1 4,0 4,0 12,0

1.4. "ІС-ПРО", "МеДок",  АІС ''Місцеві бюджети рівня 

розпорядника бюджетних коштів'' (відділ 

бухгалтерського обліку)

2 48,5 48,5 2 51,6 51,6 2 54,4 54,4 154,5

2 Придбання та налаштування Разом по завданню: 143 70,5 70,5 143 77,0 77,0 143 78,5 78,5 226,0

ліцензійного програмного забезпечення 2.1. Оновлення і придбання ліцензійного програмного

забезпечення (прикладне програмне забезпечення) 3 25,5 25,5 3 27,0 27,0 3 28,5 28,5 81,0

2.2. Антивірусний захист інформації 140 45,0 45,0 140 50,0 50,0 140 50,0 50,0 145,0

3 Технічний захист інформації 3.1. Створення комплексної системи захисту

інформації, технічна підтримка підсистем
1 300,00 300,00 300,00

4 Розробка сервісу та продуктів на основі 

відкритих даних

4.1. Проведення західу щодо використання відкритих

даних (хакатон)
1 80,0 80,0 80,0

5 Забезпечення у виконавчих органах

доступом до мережі Інтернет

5.1. Оплата послуг Інтренет (Виконавчий комітет міської

ради, спеціалізована інспекція, міська дружина, камери

відеоспостереження "Безпечне місто" )

1 76,9 76,9 1 76,9 76,9 1 76,9 76,9 230,7

6 Експлуатаційні послуги 6.1. Заправка, відновлення картриджів та поточний

ремонт техніки
1 55,0 55,0 1,0 55,0 55,0 1,0 60,0 60,0 170,0

7 Підтримка та вдосконалення веб-сайту

міської ради

7.1. Підтримка та вдосконалення веб-сайту міської

ради, розширення його наповнення, забезпечення

зворотного зв’язку (хостинг, підтримка сайту) 1 6,1 6,1 1 7,5 7,5 1 8,3 8,3 21,9

8 Створення єдиної структуруваної

кабельної системи

8.1. СКС  (ІІ поверх - 2019 р., IV поверх - 2020 р.)
1 199,0 199,0 1 199,0 199,0 398,0

9 Впровадження IP-телефонії 9.1. Налаштування, підключення автоматизованої

телефонної системи (АТС) 1 90,0 90,0 90,0

Забезпечення у виконавчих органах Разом по завданню: 84 71,9  799,2  871,1  49 60,0  335,0  395,0  18 20,0  288,0  308,0  1 574,1  

сучасною обчислювальною технікою 10.1.Персональні комп'ютери/ноутбук 20 460,0 460,0 12 268,0 268,0 9 216,0 216,0 944,0

10.2. Системні блоки 2 36,0 36,0 1 23,0 23,0 59,0

10.3.Планшет 1 18,0 18,0 18,0

10.4. Багатофункціональний пристрій 12 168,0 168,0 2 34,0 34,0 2 38,0 38,0 240,0

10.5. Принтер 4 32,0 32,0 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0 52,0
10.6. Джерело безперебійного живлення 10 30,0 30,0 3 12,0 12,0 4 20,0 20,0 62,0
10.7. Фотоапарат / об'єктив універсальний 2 37,2 37,2 37,2

10.8. Модернізація (серверне обладнання,

відеотрансляція, автоматизовані робочі місця)
27 31,5 48,0 79,5 30 48,0 48 2 24,0 24 151,5

Програма розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019  - 2021 роки

1

10

Перелік заходів і завдань Програми за роками та 

головними розпорядниками бюджетних  коштів міського бюджету
№ з/п

Головний розпорядник бюджетних коштів/ 

Найменування завдань

Найменування заходу Джерела фінансуваня (міський бюджет) Обсяг 

фінансування 

ресурсів для 

виконання 

завдань 

(тис.грн.)

2019 рік 2020 рік 2021 рік



2 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10.8.1. Відеокарти 4 28,0 28,0 28,0

10.8.2. Корпус 1 1,5 1,5 1,5

10.8.3. Модуль пам'яті DDR3 20 30,0 30,0 30 48,0 48,0 78,0

10.8.4. Жорсткі диски 2 20,0 20,0 2 24,0 24,0 44,0

10.9. Маршрутизатор 3 8,0 8,0   8,0

10.10. Карта пам'яті SDXC 3 2,4 2,4   2,4

11 Обслуговування автоматизованої системи 

пожежогасіння

11.1. Технічне обслуговування автоматичної системи 

пожежогасіння
1 3,6 3,6 1 3,6 3,6 1 3,6 3,6 10,8

12 Непередбачені експлуатаційні витрати 12.1. Непередбачені експлуатаційні витрати 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 80,0

13 Відділ з питань праці Разом по завданню: 3 69,0 69,0 1 23,0 23,0 1 115,0 115,0 207,0

13.1.Персональні комп’ютери 3 69,0 69,0 1 23,0 23,0 92,0

13.2.Створення комплексної системи захисту інформації 

в автоматизованій системі АС класу 3
1 115,0 115,0 115,0

Відділ культури і туризму Разом по завданню: 2 46,0 46,0 46,0

14.1.Персональні комп’ютери 2 46,0 46,0 46,0

15 Разом по завданню: 32 26,0 103,0 129,0 30 26,0 61,0 87,0 30 26,0 65,0 91,0 307,0

15.1.Персональні комп’ютери 2 46,0 46,0 2 46,0 46,0 1 23,0 23,0 115,0

15.2. Ноутбуки 1 27,0 1 27,0 27,0 27,0

15.3. Багатофункціональні пристрої 2 30,0 30,0 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 60,0

15.4. Антивірусний захист інформації 26 26,0 26,0 26 26,0 26,0 26 26,0 26,0 78,0

15.5. Оновлення порталу "Зелений Кропивницький" 1 - - - 1 - - - 1 - - - -

Департамент з питань економічного Разом по завданню: 3 51,0 51,0 3 55,0 55,0 3 42,0 57,5 163,5

розвитку, торгівлі та інвестицій 16.1.Персональні комп’ютери 2 41,0 41,0 2 42,0 42,0 2 42,0 42,0 125,0

16.2.Багатофункціональні пристрої 1 10,0 10,0 1 13,0 13,0 1 15,5 38,5

Управління з питань захисту прав дітей Разом по завданню: 20 4,0 59,0 63,0 21 5,1 73,0 78,1 21 5,1 77,0 82,1 223,2

17.1.Персональні комп’ютери 2 44,0 44,0 2 46,0 46,0 2  46,0 46,0 136,0

17.2.Багатофункціональні пристрої 1 15,0 15,0 1 17,0 17,0 1 19,0 19,0 51,0

17.3. Принтери 1 10,0 10,0 1 12,0 12,0 22,0

17.4. Антивірусний захист інформації 17 4,0 4,0 17 5,1 5,1 17 5,1 5,1 14,2

Управління капітального будівництва Разом по завданню: 3 9,5 42,0 51,5 2 9,5 8,0 17,5 2 23,0 23,0 92,0

18.1. Персональні комп’ютери 2 42,0 42,0 42,0

18.2.Багатофункціональні пристрої 1 15,0 15,0 15,0

18.3.Джерела безперебійного живлення 1 8,0 8,0 1 8,0 8,0 16,0

18.4.Легалізація ліцензійного програмного забезпечення

(офісний додаток)
1 9,5 9,5 1 9,5 9,5 19,0

Управління охорони здоров'я Разом по завданню: 5 100,0 113,0 213,0 4 100,0 73,0 173,0 386,0

19.1.Персональні комп’ютери 2 46,0 46,0 2 46,0 46,0 92,00

19.2.Ноутбуки 1 27,0 27,0 1 27,0 27,0 54,00

19.3.Копіювальний апарат 1 40,0 40,0 40,00

19.4.Створення комплексної системи захисту інформації
1 100,0 100,0 1 100,0 100,0 200,00

Управління освіти Разом по завданню: 1 13,5 46,5 60,0 1,0 18,0 36,0 54,0 1,0 18,0 32,0 50,0 164,0

20.1. Персональні комп’ютери 1 21,0 21,0 1 21,0 21,0 1  23,0 23,0 65,0

20.2. Принтери 3 25,5 25,5 1 9,0 9,0

20.3. Багатофункціональні пристрої 1 15,0 15,0

20.4. Антивірусний захист інформації 9 13,5 13,5 12 18,0 18,0 12 18,0 18,0 49,5

21 Управління комунальної власності Разом по завданню: 15 57,2 36,0 93,2 14 156,6 61,0 217,6 12 17,6 45,0 62,6 373,4

21.1.Системниі блоки 2 36,0 36,0 2 38,0 38,0 2 38,0 38,0 112,0

21.2.Багатофункціональні пристрої 1 17,0 17,0 17,0

21.3.Джерела безперебійного живлення 1 4,0 4,0 1 4,0 1 4,0 4,0

21.4.Монітор 2 10,0 10,0 1 6,0 6,0 1 7,0 7,0 23,0

21.5. Модернізація морально застарілої техніки 2 2,6 2,6 2,6

21.6. Придбання та впровадження програмного 

забезпечення ІС - ПРО
1 35,0 35,0 1,0 11,0 11,0 1 12,0 12,0 58,0

21.7.Створення комплексної системи захисту інформації

в АС класу 3
1 140,0 140,0 140,0

21.8.Антивірусний захист інформації 7 5,6 5,6 7 5,6 5,6 7 5,6 5,6 16,8

Управління молоді та спорту Разом по завданню: 13 30,2 23,0 53,2 12 20,2 38,0 58,2 12 20,2 38,0 58,2 169,6

22.1.Персональні комп’ютери 1 23,0 23,0 1 23,0 23,0 1 23,0 23,0 69,0
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Головне управління житлово-
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3 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

22.2.Багатофункціональні пристрої 1 15,0 15,0 1 15,0 15,0 30,0

22.3.Джерела безперебійного живлення 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0 1 3,0 3,0 9,0

22.4.Легалізація ліцензійного програмного забезпечення

(офісний додаток)
2 20,0 20,0 1 10,0 10,0 1 10,0 30,0

22.5.Антивірусний захист інформації 9 7,2 7,2 9 7,2 7,2 9 7,2 7,2 21,6

Управління розвитку транспорту та

зв'язку 

Разом по завданню:
3 43,0 43,0 1 23,0 23,0 1 23,0 23,0 89,0

23.1.Персональні комп’ютери 1 23,0 23,0 1 23,0 23,0 1 23,0 23,0 69,0

23.2.Багатофункціональний пристрій 1 13,0 13,0 13,0

23.3.Монітор 1 7,0 7,0 7,0

Управління містобудування та

архітектури 

Разом по завданню:
1 10,0 10,0 1 27,0 27,0 2 46,0 46,0 83,0

24.1.Персональні комп’ютери 2 46,0 46,0 46,0

24.2. Ноутбук 1 27,0 27,0 27,0

24.2.Легалізація ліцензійного програмного забезпечення

(офісний додаток)
1 10,0 10,0 10,0

Управління земельних відносин та Разом по завданню: 6 11,1 85,0 96,1 3 58,0 58,0 3 58,0 58,0 212,1

охорони навколишнього природного 25.1.Персональні комп’ютери 3 69,0 69,0 2 46,0 46,0 2 46,0 46,0 161,0

 середовища 25.2.Багатофункціональні пристрої 1 12,0 12,0 1 12,0 12,0 24,0

25.3. Принтер (формат А4) 2 16,0 16,0 16,0

25.4.Створення комплексної системи захисту інформації 

в автоматизованій системі АС класу 1
1 11,1 11,1 11,1

26 Управління Державного архітектурно- Разом по завданню: 22 69,3 29,0 98,3 9 1,8 1,8 9 1,8 1,8 101,9

будівельного контролю 26.1.Багатофункціональний пристрій (формат А3) 1 29,0 29,0 29,0

26.2.Джерела безперебійного живлення 6 7,5 7,5 7,5

26.4.Антивірусний захист інформації 9 1,8 1,8 9 1,8 1,8 9 1,8 1,8 5,4

26.5.Легалізація  ліцензійного програмного забезпечення
6 60,0 60,0 60,0

Фінансове управління Разом по завданню: 3 69,0 69,0 3 61,0 61,0 4 86,0 86,0 216,0

27.1.Персональні комп’ютери 3 69,0 69,0 2 46,0 46,0 3 69,0 69,0 184,0

27.2.Багатофункціональні пристрої 1 15,0 15,0 1 17,0 17,0 32,0

Начальник відділу інформаційно-

комп'ютерного забезпечення О. Бабаєва
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