
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXXIV сесія    VII   скликання 
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28 лютого 2019 року                  Ужгород                            № 1429           

 

Про Програму інформатизації діяльності  

Ужгородської міської ради та її виконавчих  

органів на 2019 рік 

 
 

 Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",керуючись Законом України "Про Національну 

програму інформатизації", постановами Кабінету Міністрів України від 31 

серпня 1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та 

виконання Національної програми інформатизації", від 12 квітня 2000 року № 

644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної 

програми і проекту інформатизації", з метою створення оптимальних умов для 

задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, організацій, 

громадських об’єднань та виконавчих органів міської ради, забезпечення їх 

своєчасною, достовірною та повною інформацією,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської 

ради та її виконавчих органів на 2019 рік згідно з додатками.  

2. Департаменту фінансової та бюджетної політики (Гах Л. М.) проводити 

фінансування в межах коштів, передбачених у бюджеті міста на 2019 рік. 

3. Головним розпорядником коштів та виконавцем Програми визначити 

виконавчий комітет Ужгородської міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Макару О.М.  

 

 

Міський голова          Б. АНДРІЇВ 
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"Інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів 

на 2019 рік" 

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Ужгородської 

міської ради, управління 

програмного та комп'ютерного 

забезпечення 

2. Розробник Програми Виконавчий комітет Ужгородської 

міської ради, управління 

програмного та комп'ютерного 

забезпечення 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет Ужгородської 

міської ради, управління 

програмного та комп'ютерного 

забезпечення 

4. Учасники програми Структурні підрозділи виконавчого 

комітету  Ужгородської міської 

ради, розпорядники та одержувачі 

бюджетних коштів 

5. Головний розпорядник бюджетних 

коштів 

Виконавчий комітет Ужгородської 

міської ради 

6. Термін реалізації програми 2019  рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми  

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми згідно з додатком 

Відповідно до додатку 2 до 

Програми 

 

 

 

 

 Додаток  

до рішення XXXIV сесії 

міської ради  VII скликання 

28.02.2019 р. № 1429 



1. Вступ 

 

Програма інформатизації міської ради та її виконавчих органів на 2019 

рік (далі – Програма ) розроблена управлінням програмного та комп'ютерного 

забезпечення Ужгородської міської ради з метою подальшого розвитку 

інформатизації виконавчих органів міської ради відповідно до Національної 

програми інформатизації України, ефективної взаємодії органів місцевого 

самоврядування, всебічного застосування новітніх інформаційних технологій, 

сучасних методів та засобів збирання, обробки, зберігання даних, створення 

умов для побудови інформаційного суспільства відповідно до законів України 

«Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної 

програми інформатизації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний 

цифровий підпис», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах»,постанов Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 

«Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і 

проекту інформатизації» та від 28 листопада 2012 року № 1134 «Про 

запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного 

суспільства», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 

року № 2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні», від 26 вересня 2011 року № 1014-р «Про затвердження плану заходів 

щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні», від 15 

травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного 

суспільства в Україні». 

  

2. Загальні положення 

 

Програма спрямована на запровадження технологій електронного 

урядування та електронної демократії в діяльність органів місцевого 

самоврядування, з урахуванням соціально-економічного  розвитку міста в 

цілому на досягнення раціонального використання науково-технічного та 

промислового потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів шляхом 

створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах 

вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку міста. 

У цих умовах різко зростають вимоги до рівня інформатизації 

суспільства та інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного 

управління. На сучасному етапі переходу світового співтовариства до 

інформаційного суспільства ступінь використання інформаційного простору 

та інформаційних технологій стає безпосереднім чинником економічного 

зростання, забезпечення соціально-політичної стабільності, попередження і 

ліквідації екологічних катастроф. 

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних 

завдань державної політики у сфері інформаційної та телекомунікаційної 

інфраструктури, а саме: створення умов для задоволення інформаційних 

потреб громадян на основі створення, розвитку і використання інформаційних 



систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі 

застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки. 

Метою Програми є забезпечення міської ради, її виконавчих органів та 

суб’єктів необхідною і достатньою інформацією в усіх сферах діяльності, 

сприяння становленню державності, підвищенню продуктивності суспільного 

виробництва послуг на основі широкомасштабного використання інформаційних 

технологій, зростанню економічного потенціалу, поліпшенню соціально-

економічних та  екологічних умов життя людини. 

Головне завдання Програми полягає у забезпеченні умов для ефективного 

управління на усіх рівнях виконавчої влади шляхом створення і впровадження 

елементів загальнонаціональних програм у сфері інформатизації, що 

забезпечить інформаційну підтримку прийняття стратегічних і тактичних 

рішень на основі аналізу оперативної і достовірної інформації, моделювання 

соціально-економічних процесів. 

Заходи з інформатизації міської ради та її виконавчих органів у 2019 році 

забезпечать розбудову інформаційного середовища і, як наслідок, підвищення 

ефективності вирішення завдань соціально-економічного розвитку міста, а в 

кінцевому підсумку — своєчасного та якісного інформування населення. 

 

3. Мета та основні завдання Програми 

 

Метою Програми на 2019 рік є розбудова інформаційного суспільства та 

регіональної складової електронної інформаційної системи „Електронний 

уряд”, удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади повною й 

достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських 

рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, 

сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження 

сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери 

життєдіяльності міста. 

 Головним завданням Програми є забезпечення громадян та суспільства 

своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого 

використання інформаційних технологій. 

 Пріоритетними напрямами інформатизації є:  

- формування та впровадження правових, організаційних, науково-

технічних, економічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку 

інформаційного суспільства з урахуванням світових тенденцій;  

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та 

інформаційно-телекомунікаційних систем;  

- збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, 

що надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій; 

 - забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного 

суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави 

в інформаційній сфері;  

- розширення сегменту Інтернет в міській раді та її виконавчих органах за 

рахунок веб-ресурсів; 



-  організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів 

через мережу Інтернет, упровадження надання інформаційних та 

адміністративних послуг через офіційний веб-портал міської ради; 

-   модернізація веб-сайту міської ради; 

- впровадження Ір-телефонії, яка за рахунок інтеграції 

телекомунікаційних послуг та встановлення GSM шлюзів дозволить зменшити 

витрати на послуги телефонії ; 

-  організація робіт з автоматизації надання адміністративних послуг; 

- забезпечення доступу до публічної інформації, створення реєстру 

публічної інформації; 

-   поліпшення технічного забезпечення оргтехнікою; 

-  поступова і планова легалізація програмного забезпечення; 

-  переорієнтація на програмне забезпечення з відкритим кодом; 

- впровадження антивірусного захисту інформаційних ресурсів в органах 

державної влади; 

- введення системи електронного підпису в структурних підрозділах 

міської ради; 

- забезпечення захисту персональних даних; 

-  впровадження систем технічного захисту інформації. 

Завдання Програми - розвиток е-урядування у виконавчих органах 

Ужгородської міської ради, вдосконалення електронних сервісів, що 

функціонують та створення нових, придбання нового та подальше оновлення 

комп’ютерного та серверного обладнання, модернізація локальних мереж, 

об’єднання віддалених локальних мереж з мережею виконавчого комітету, 

подальше вдосконалення системи електронного документообігу, що дасть 

можливість зробити максимально простим і доступним щоденне спілкування 

влади та громади міста, створення єдиної системи контролю результатів 

діяльності органів виконавчої влади. 

 

4. Заходи з реалізації 

 

Для забезпечення втілення мети та реалізації завдань Програми 

плануються такі заходи: 

- визначення потреб в оновленні, консолідації та уніфікації програмних та 

технічних ресурсів (комп’ютерної техніки, мережевого обладнання і 

оргтехніки) для гнучкості їх використання та надійної роботи інформаційно-

комунікаційної структури,  забезпечення безпеки передачі даних; 

-   проведення детального аналізу та визначення технічних та програмних 

ресурсів, які забезпечуватимуть інформаційно-комунікаційну структуру; 

-   придбання, модернізація технічних пристроїв, обладнання та ліцензій, 

забезпечення розгортання і взаємодії нових технологій в інформаційній 

інфраструктурі; 

-   побудова надійної комплексної системи захисту інформації; 

-    розбудова внутрішньої структурованої системи; 



- автоматизація діяльності роботи міської ради та комунальних 

підприємств; 

-  обслуговування та підтримка, оновлення  зручної в користуванні 

системи електронного документообігу АСКОД. 

 

5. Фінансове забезпечення 

 

Фінансування заходів Програми проводиться в установленому 

законодавством порядку за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, 

не заборонених чинним законодавством. 

 

6.Очікувані результати 

 

У результаті виконання завдань і заходів Програми очікується: 

- залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських 

рішень міської ради шляхом широкого застосування інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- забезпечення доступу  громадян і бізнес-структур на території міста до 

систем надання публічних, зокрема адміністративних, послуг у електронній 

формі через розвиток телекомунікаційного середовища і впровадження 

електронних сервісів;  

- охоплення системою електронного документообігу всіх структурних 

підрозділів міської ради з використанням електронного цифрового підпису та 

інших систем ідентифікації;  

- підключення до захищеного каналу конфіденційного зв'язку для взаємодії 

ЦНАПу з підсистемою "Оформлення документів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами 

Державної міграційної служби України";  

- впровадження рішень у сфері розвитку е-урядування й е-демократії, у 

тому числі із залученням міжнародних проектів; 

- забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері захисту 

інформації; 

- створення надійної системи захисту інформаційних ресурсів 

Ужгородської міської ради, яка забезпечить їх цілісність, конфіденційність, 

спостережність та доступність.  

 

 

 

 

 



7.Координація та контроль 

 

Координацію, контроль за виконанням Програми здійснює управління 

програмного та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради та з метою забезпечення моніторингу її виконання 

що півроку готує та подає на засідання виконавчого комітету, а за підсумками 

року - на розгляд сесії міської ради звіт про хід реалізації Програми з 

наростаючим підсумком. 

 

Секретар ради          А. СУШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до Програми  

 

 

 

Обсяг та джерело фінансування Програми 

(тис.грн) 

№ 

п\

п 

Заходи Замовник Загальний 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

2019 

1) Технічне забезпечення 

інформатизації виконавчих 

органів міської ради із 

впровадженням ліцензій-

ного програмного забезпе-

чення 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради  

3700,0 3700,0 

1.1 Придбання нової 

оргтехніки 

 

 3000,0 3000,0 

1.2. Модернізація застарілої 

комп'ютерної техніки з 

одночасним придбанням 

ліцензійного ПЗ 

 500,0 500,0 

1.3. Розбудова внутрішньої  

структурованої кабельної 

системи  

 200,0 200,0 

2) Організація та виконання 

робіт з технічного захисту 

інформації  

 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради  

1500,0  1500,0 

2.1. Обстеження об'єкта 

інформаційної діяльності 

 

 300,0 300,0 

2.2. Створення комплексної 

системи захисту інформації 

в автоматизованих системах 

Експертиза КСЗІ 

 1200,0 1200,0 

3) Впровадження елементів 

електронно-інформаційної 

системи "Електронне 

урядування" 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради  

355,0 355,0  



3.1. Модернізація та 

інформаційне наповнення 

веб-сайту міської ради  

 100,0 100,0 

3.2. Впровадження ЕЦП у 

виконавчих органах міської 

ради 

 55,0 55,0 

3.3. Створення та 

функціонування системи 

обліку публічної інформації 

 20,0 20,0 

3.4. Технічна підтримка 

АСКОД 

 180,0 180,0 

4) Придбання  програмно- 

технічних комплексів для 

оформлення та видачі 

паспортних документів, що 

підтверджують 

громадянство України 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради 

850,0 850,0 

4.1. Придбання робочих 

станцій з комплектом для 

зняття біометричних даних 

 700,0 700,0 

4.2. Організація доступу до  

каналу конфіденційного 

зв'язку зі створенням 

комплексної системи 

захисту інформації, 

щомісячна абонплата  

 210,0 210,0 

 Разом :   6465,0 6465,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

               до Програми 

Перелік завдань Програми 

(тис.грн.) 
Мета, 

завдання, 

ТПКВКМБ 

Джерела 

фінансування 

Етапи виконання програми Відповідальні 

виконавці 

  

  

І етап 

2019 рік  

О
б
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г
 в

и
д

а
т
к

ів
 у т.ч. кошти міського бюджету 

З
а
г
а
л

ь
н

и
й

 

ф
о
н

д
 

С
п

ец
іа

л
ь

н
и
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о
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Всього на 

виконання 

програми 

Міський 

бюджет 

6465 2765 3700   

Підпрограма (для комплексних програм) 

Мета:Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення  

Всього на 

виконання 

підпрограми 

  6465 2765 3700   

Завдання 1. 

Завдання 2. 

Завдання 3. 

Завдання 4. 

  3700,0 

 1500,0  

355,0  

910,0 

700,0  

1500,0 

 355,0  

210,0 

3000,0 

 -        

 -  

  700,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  3 

               до Програми 

 
 

Результативні показники виконання завдань Програми 

(тис.грн.) 
Відповідальні виконавці, 

ТПКВК МБ, завдання програми, 

результативні показники 

 

 

 

К
о

д
 т

и
м

ч
а

со
в

о
ї 

к
л

а
си

ф
ік

а
ц

ії
 

в
и

д
а

т
к

ів
 т

а
 к

р
ед

и
т
у

в
а

н
н

я
 

Етапи виконання програми 

І етап 

2019 рік 20_ рік (прогноз) 
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Всього на виконання програми               

Підпрограма (для комплексних програм) 

Мета:                                                                                  Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення 

Всього на виконання підпрограми   6465,0 2765,0 3700,0       

ТПКВК МБ               

Відповідальний виконавець: Управління програмного та комп’ютерного забезпечення, виконавчий комітет 

Завдання 1. Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного 

програмного забезпечення 

Показники витрат  

Загальний обсяг видатків 

 3700 700 3000    

Показник продукту:               

К-сть обладнання, яке планується придбати   98   98 

К-сть  застарілої комп'ютерної техніки з 

одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка 

планується модернізувати 

  80 80         

К-сть угод, які планується  заключити по  

розбудові СКС 

  1 1         

Показник продуктивності (ефективності):               



Середня вартість одної одиниці  придбаного 

обладнання 

  30.612   30.612 

Середня вартість модернізації одного 

комп’ютера 

  6,25 6,25         

Середня вартість  наданих послуг   200 200         

Показник результативності (якості)               

Відсоток вчасно виконаних угод   100 100 100       

Завдання 2.  Організація та виконання робіт з технічного захисту інформації  

Показники витрат  

Загальний обсяг видатків 

  1500 1500         

Показник продукту:        

Кількість угод, які планується заключити   3 3         

Показник продуктивності (ефективності):               

Кількість заключених угод   3 3         

Показник результативності (якості):               

Відсоток вчасно виконаних угод   100 100         

Завдання 3.  Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування" 

Показники витрат    355 355         

Загальний обсяг видатків 

Показник продукту: 

 
       

Кількість угод, які планується заключити   4 4         

Показник продуктивності (ефективності):               

Середня вартість наданих послуг по одній угоді   88,75 88,75         

Показник результативності (якості):               

Відсоток вчасно виконаних угод   100 100         

Завдання 4.  Придбання програмного технічного комплексів для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують 

громадянство України 

Показники витрат  

Загальний обсяг видатків 

  910 210 700       

Показник продукту:        



К-сть робочих станцій з комплектом для зняття 

біометричних даних, яку планується придбати 

  3   3      

К-сть угод, які планується заключити по 

організаціїдоступу до каналу конфіденційного 

зв'язку з створення комплексної системи захисту 

інформації 

  3   3       

Показник продуктивності (ефективності):               

Середня вартість  робочої станції   233,333   233,333       

Середня вартість однієї послуги   70 70         

Показник результативності (якості):               

Відсоток вчасно виконаних угод   100 100 100       

 


