
 

ЗАТВЕРДЖЕНО   

                 рішенням міської ради  

від 20.09.2019 року  

№ 695 

Кошторис централізованих заходів 

щодо виконання міської програми інформатизації Помічнянської міської ради на 2019–2022 роки 

 

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Зміст заходів програми  

з виконання завдання 

Відповідальні 

 за виконання 

Строки 

виконання, 

роки 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками 

виконання, тис. грн. Очікуваний результат від виконання 

заходу 
усього  2019 рік 2020 рік 2021 рік 

2022 

рік 

1. Організаційне та 

методичне 

забезпечення 

програми 

1.1. Проведення щорічної інвентаризації 

інформаційних та програмно-технічних 

ресурсів міської ради та її виконавчих 

органів 

Спеціаліст з інформаційних 

технологій Помічнянської  

міської ради  

2019 –2022 - - - - - Створення та актуалізація 

автоматизованого реєстру 

технічного стану інформаційних 

ресурсів і робочих місць 

(комп’ятерної оргтехніки) міської 

ради, її виконавчих органів, 

районних адміністрацій 
1.2. Розроблення нормативно-правових 

документів щодо організації виконання 

завдань міської програми 

інформатизації 

Помічнянська міська рада, 

виконавчі органи Помічнянської 

міської ради 

2019 –2022 - - - - - Удосконалення нормативно-

правової бази інформатизації міста 

1.3 Інформаційна підтримка та навчання 

в галузі інформатизації, консультації 

Спеціаліст з інформаційних 

технологій Помічнянської  

міської ради, виконавчі органи 

міської ради 

2019 –2022 - - - - - Підвищення якості та 

продуктивності роботи персоналу 

міської ради 

2.Розвиток 

інформаційної 

системи 

електронного 

самоврядування в 

місті 

2.1. Розробка та впровадження 

централізованої системи підготовки та 

контролю виконання міських галузевих 

програм 

Спеціаліст з інформаційних 

технологій Помічнянської  

міської ради, виконавчі органи 

міської ради, сумісно з 

виконавчими органами міської 

ради 

 

 

2019 –2022 30,0 - 10,0 10,0 10,0 Створення єдиної інформаційної 

системи оптимізації планування 

галузевих програм виконавчими 

органами міської ради, контролю їх 

виконання. 

 

 2.2. Впровадження системи 

мультимедійного забезпечення засідань 

міської ради, виконавчого комітету, 

депутатських комісій, робочих груп, 

семінарів 

Загальний відділ виконавчого 

комітету Помічнянської міської 

ради 

2019 –2022 93,9 93,9 - - - Мультимедійне обладнання залів 

засідань міської ради, виконавчого 

комітету, депутатських комісій, 

робочих груп, семінарів 

2.3. Придбання та налаштування 

електронної системи голосування у залі 

засідань міської ради  

Загальний відділ виконавчого 

комітету Помічнянської міської 

ради міської ради  

2019 –2022 100,0 100,0 - - - Вимоги Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

скорочення й запобігання 

процедурних і організаційно-

документальних витрат часу при 

підготовці й проведенні засідань в 
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Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Зміст заходів програми  

з виконання завдання 

Відповідальні 

 за виконання 

Строки 

виконання, 

роки 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками 

виконання, тис. грн. Очікуваний результат від виконання 

заходу 
усього  2019 рік 2020 рік 2021 рік 

2022 

рік 

сесійному залі міської ради, при 

оформленні їх підсумків 

(протоколи, рішення, інші 

матеріали й т.п.), автоматизації 

контролю регламентних норм 

2.4. Розвиток (модульний) 

корпоративного веб-порталу, створення 

і технічна підтримка тематичних веб-

сайтів міської ради та її виконавчих 

органів,  

Спеціаліст з інформаційних 

технологій Помічнянської  

міської ради 

2019 –2022 59,5 12,5 14,0 15,6 17,4 Розвиток якісного інформаційного 

забезпечення міської громади та 

органів місцевого самоврядування 

через мережу Інтернет. 

Забезпечення впорядкування 

інформації органів місцевого 

самоврядування та швидкого 

інформування нею споживачів 

засобами Інтернет.  
2.6 Придбання серверної частини для 

системи електронного документообігу. 

Спеціаліст з інформаційних 

технологій Помічнянської  

міської ради 

2019 –2022 475,0 50,0 200,0 125,0 100,0 Створення централізованої 

програмно-апаратної платформи 

для розміщення корпоративних 

міських сервісів електронного 

документообігу 

3. Створення 

корпоративної 

комп'ютерної мережі 

міської ради та її 

виконавчих органів, 

технічна підтримка 

заходу 

3.1. Придбання та налаштування 

мережевого обладнання для 

корпоративної комп’ютерної мережі 

міської ради та її виконавчих органів 

Спеціаліст з інформаційних 

технологій Помічнянської  

міської ради 

2019 – 

2022 

100,0 - 100,0 - - Створення захищеної комп'ютерної 

мережі між міською радою та її 

виконавчими органами. Обмін 

інформацією у захищеній 

комп’ютерній мережі між міською 

радою та її виконавчими органами. 

Оптимальне використання 

інформаційних ресурсів міської 

ради, та наповнення їх 

інформацією 
4. Придбання засобів 

інформатизації, 

придбання та іх 

технічна підтримка 

4.1. Придбання засобів інформатизації 

для міської ради та її виконавчих 

органів 

Спеціаліст з інформаційних 

технологій Помічнянської  

міської ради 

2019 – 

2022 

300,0 50,0 100,0 100,0 50,0 Оснащення сучасною 

комп'ютерною та офісною 

технікою міської ради та її 

виконавчих органів 

Всього по програмі: 

Загальний 

обсяг, 

у т.ч. 1158,4 306,4 424,0 250,6 177,4 

 

Місцевий 

бюджет 1058,4 206,4 424,0 250,6 177,4 
Інші 

джерела* 
100,0 100,0  
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