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Звіт про роботу управління 

програмного та комп'ютерного 

забезпечення за 2019 рік 

 

 

 

Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету та виконавчих 

органів Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу управління 

програмного та комп'ютерного забезпечення за 2019 рік, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про роботу управління програмного та комп'ютерного 

забезпечення за 2019 рік взяти до відома (додається). 

2. Звіт оприлюднити на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 

Міський голова Богдан АНДРІЇВ 



ЗВІТ 

про роботу управління програмного та комп’ютерного забезпечення  

за 2019 рік 

 

Протягом звітного періоду управлінням програмного та комп’ютерного 

забезпечення підготовлено  п’ять  розпоряджень міського голови, два 

доручення, одинадцять проєктів: два - рішення виконкому,  вісім - рішень сесії 

міської ради.  

У 2019 році управлінням  опрацьовано та оприлюднено на сайті міської 

ради: 

рішень виконкому - 492; 

проектів рішень виконкому – 550; 

рішень сесії – 504; 

проектів рішень сесії – 634; 

розпоряджень міського голови – 563; 

інших нормативних актів - 3293 (в тому числі протоколи, аудіофайли, 

роздруківки поіменного голосування,  паспорти програм, звіти). 

Відділом забезпечення системи відеоспостереження у 2019 році  до- 

розбудовано оптоволоконну мережу та мережу електропостачання з 

встановленням 53 камер відеоспостереження,  власними силами встановлено 36 

камер, для розпізнавання номерних знаків – 16, оглядових - 20, та 17 камер 

підключено від підприємців, що працюють у нічний час. 

У 2019 році  правоохоронними  органами неодноразово зазначалося про 

підвищення ефективності в розкритті справ криміногенного характеру за 

допомогою системи відеоспостереження міста Ужгород та  наголошувалося, що  

деякі справи було на 80%  розкрито завдяки системі відеоспостереження міста. 

Згідно з  Програмою «Безпечне місто Ужгород на 2019 – 2022 роки» у 2019 

році було проведено засідання робочої групи з питань розташування камер 

відеоспостереження. Наразі в систему відеоспостереження міста Ужгород 

підключено 113 камер, із них  - 62 оглядові, 18 - на розпізнавання номерних 

знаків, 33 камери  СПД.  

З метою забезпечення належної роботи окружної виборчої комісії з 

виборів Президента України територіального виборчого округу № 68 та   

позачергових виборів народних депутатів України управлінням надано в 

тимчасове користування системний блок, монітор, різограф TOSHIBA 355, 

сканер,  принтер,  маршрутизатор та два джерела безперебійного живлення. 

 Протягом року працівники управління: 

- проводили профілактику та ремонт комп’ютерної техніки; 

- проводили навчання  працівників міської ради і виконкому; 



- надавали допомогу в забезпеченні функціонування реєстрів 

територіальної громади, речових прав на нерухоме майно, юридичних і 

фізичних осіб; 

- проводили налаштування доступу до державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, універсаму послуг,  реєстру держгеокадастру та 

інших, надавали  допомогу працівникам  структурних підрозділів в організації 

доступу до реєстрів; 

- надавали відеоматеріали з архівів  камер відеоспостереження за 

зверненнями та запитами юридичних та фізичних осіб, правоохоронних органів 

та силових структур, адвокатів, постраждалих та учасників ДТП; 

- надавали допомогу працівникам виконавчих органів під час  роботи в 

системі електронного документообігу АСКОД; 

- проводили поточні роботи з обслуговування та наповнення офіційного 

сайту міської ради; 

     - оприлюднювали відкриті дані на загальноукраїнському порталі відкритих 

даних data.gov.ua.; 

- регулярно здійснювали контроль за дотриманням вимог законодавства у 

сфері захисту інформації; 

- оновлювали сертифікати безпеки SSL на сайті міської ради; 

- проводили налаштування внутрішньої мережі, IP-телефонів, 

периферійних пристроїв, комп'ютерів, обслуговування та налаштування 

терміналів самообслуговування у Центрі надання адміністративних послуг 

міської ради; 

- проводили роботи з налаштування та підтримки серверів баз даних, 

маршрутизаторів, активного мережевого обладнання. 

 

 

Начальник управління  

програмного та комп’ютерного забезпечення        Микола УРСТА 
 

 


