ПРОЄКТ ПРОГРАМА
інформатизації Липовецької територіальної громади на 2021 рік
1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Закон України “Про Національну програму інформатизації” (зі змінами та
доповненнями), постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р.
№ 644 “Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної
програми і проекту інформатизації” (зі змінами та доповненнями),
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р
“Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні” та від
15 травня 2013 р. № 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного
суспільства в Україні”, Наказ Державного агентства з питань електронного
урядування України від 14.05.2019 р. № 35 «Про затвердження методики
визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»
На даний час забезпеченість комп’ютерною технікою міської ради сягає
100%, але майже 30% техніки є морально застарілою та потребує заміни.
Липовецька міська рада висвітлює свою діяльність у мережі Інтернет
через офіційний веб-сайт. Проте у зв’язку зі зміною адміністративнотериторіального устрою та новою структурою Липовецької міської ради сайт
потребує значного оновлення.
Головними проблеми інформатизації органів місцевого самоврядування
міста Липовець є наступні:
- відсутність єдиного інформаційно-телекомунікаційного серверного
вузла обміну і обробки інформації;
- відсутність єдиного державного стандарту електронного документообігу
та електронного цифрового підпису, що призводить до використання
різнорідних систем електронного документообігу;
- низька ефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових
ресурсів, спрямованих на виконання Національної програми інформатизації;
- недостатнє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
соціальну сферу та низький рівень надання послуг населенню з використанням
сучасних комп’ютерних технологій;
- відсутність відповідального працівника, що не задовольняє потреби в
інформаційних ресурсах і темпах розвитку інформатизації в місті;
- велика кількість морально застарілої комп’ютерної техніки;
- відсутність програм інформатизації.
Іншим чинником, який істотно стримує розвиток інформаційних систем, є
те, що в країні відсутні типові технічні рішення стосовно створення
автоматизованих систем обробки інформації для органів влади та органів
місцевого самоврядування.
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Нові інформаційні технології, сучасна обчислювальна та комунікаційна
техніка, єдина телекомунікаційна мережа, бази даних і банки знань, система
підготовки висококваліфікованих фахівців забезпечують економічне, духовне,
культурне та наукове зростання як вирішальну умову поліпшення ситуації в
області, планомірний розвиток практично усіх галузей економіки.
2.Визначення мети програми
Програма визначає стратегію та першочергові завдання інформатизації
міської ради, метою яких є подальше створення умов для ефективної діяльності
державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування,
забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття
управлінських рішень, забезпечення прозорості діяльності органів влади та їх
ефективної взаємодії, розвитку інформаційних послуг для громадян, фізичних
та юридичних осіб, впровадження сучасних та перспективних інформаційних
технологій в усі сфери життєдіяльності району.
В Липовецькій міській раді буде започатковано електронне урядування та
система електронного документообігу, автоматизовано роботу загального за
виконанням документів, в тому числі й тих, що надійшли від вищих органів
влади, підготовка та вчасне подання звітів, шляхом підключення до системи
електронного документообігу. Вестиметься аналітичний облік вхідних і
вихідних документів, звернень громадян, аналіз виконання виконавської
дисципліни.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування (строки та етапи виконання Програми)
Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених
Програмою, є:
- розробка нормативно-правових актів щодо організаційного та
методичного забезпечення Програми;
- утримання каналів зв’язку;
- впровадження нових та підтримки існуючих інформаційних,
інформаційно-аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем,
придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування
міської ради;
- підключення до єдиного інформаційно-телекомунікаційного серверного
вузла для обміну і обробки інформації;
- впровадження нових сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи
на основі використання сучасних технологій передачі зображення та звуку (IPтелефонія, відеоконференція зв’язок);
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- розвиток системи електронного документообігу з використанням
електронного цифрового підпису з метою скорочення витрат на організацію
внутрішнього документообігу та створення єдиного інформаційного простору;
- впровадження ефективних механізмів надання електронних
адміністративних послуг населенню та суб’єктам господарювання;
- використання комплексних систем захисту інформації для зменшення
ризиків викрадення, знищення, порушення достовірності інформації,
зменшення кількості комп’ютерних вірусів та хакерських атак, спрямованих на
спотворення веб-сторінок.
Передбачаються такі джерела фінансування Програми:
кошти міського бюджету;
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету. Обсяги фінансування уточнюються під час складання проекту
міського бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.
Фінансування кожного завдання здійснюється окремо в межах договору
на його виконання.
Виконання завдань Програми розраховано на 1 рік.
Ресурсне забезпечення програми на 2021 рік становить 200 тис. грн.
4. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Програма інформатизації міста Липовець розглядається як складова
Національної
програми
інформатизації,
яка
об’єднує
комплекс
взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науковотехнічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для
задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі
створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах
вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку міста.
Основні завдання Програми:
- нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення
інформатизації в районі;
- створення та розвиток інформаційної інфраструктури міста;
- інформаційне забезпечення діяльності міської ради;
Очікуваними результатами реалізації Програми є:
- підвищення ефективності використання коштів міського бюджету на
заходи із запровадження інформаційних технологій в діяльність міської ради;
- удосконалення нормативно-правової бази з питань створення та
використання інформаційних технологій в міській раді;
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підключення
до
надійної
інформаційно-телекомунікаційної
інфраструктури на основі сучасних технологій швидкісної передачі даних від
головного комутаційного вузла до ради з метою надання можливості отримання
доступу до електронних сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи,
таких як: електронна пошта, електронний документообіг, система надання
адміністративних послуг, інформаційно-аналітична система, нормативноправова база;
- оновлення парку обчислювальної техніки та периферійного обладнання
(закупівля комп’ютерних комплексів, потокових сканерів для системи
електронного документообігу, баготофункціональних пристроїв);
- підключення до єдиного регіонального веб-ресурсу для забезпечення
надання електронних адміністративних послуг громадянам та суб'єктам
господарювання;
- впровадження єдиної комплексної системи захисту інформації та
забезпечення необхідного рівня захисту інформації в інформаційнотелекомунікаційній системі, підтримка функціонування системи електронного
документообігу та засобів електронного цифрового підпису, підтримка
працездатності апаратних, телекомунікаційних засобів, офіційного веб-сайту.
5. Контроль за виконанням програми
Координацію виконання Програми та контроль за використанням
коштів, виділених на її фінансування, покладається на постійну комісію з
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва.
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5. Напрями діяльності та заходи програми
Очікуваний результат
№
з/п
1.

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)
Нормативно-правове,
організаційне та методичне
забезпечення інформатизації

Перелік заходів програми
1. Розробка нормативноправових документів з питань
організації виконання завдань
Програми
2.Участь у семінарах з
підвищення кваліфікації
працівників органів місцевого
самоврядування з питань
інформаційних технологій та
запровадження системи
електронного врядування
(електронний документообіг,
облік кадрів, адміністрування
веб-сайту, системи прийняття
управлінських рішень,
управління проектами та інше)

2.

Розвиток інформаційної
інфраструктури міст а

Виконавці

2021 рік,
тис. грн..

Відділи міської ради

Удосконалення міської нормативноправової бази з питань створення та
використання інформаційних технологій в
державному управлінні.

-

Підвищення готовності органів виконавчої
влади та органів місцевого
самоврядування до використання
інформаційно-комунікаційних технологій,
надання електронних послуг та виконання
інших владних повноважень в електронній
формі

Відділи міської
ради

1. Забезпечення апарату та
структурних підрозділів
міської ради засобами сучасної
обчислювальної техніки та
периферійним обладнанням

Відділи міської 170,0
ради

Закупівля та ремонт комп’ютерних
комплексів, потокових сканерів для
системи електронного документообігу,
багатофункціональних пристроїв

2. Розвиток системи
електронного документообігу
та регіональної системи
захищеної електронної пошти в
міській раді

Відділи міської
ради

Впровадження системи електронного
документообігу у всіх структурних
підрозділах міської ради, а також надання
доступу до користування системою за вебтехнологією

30,0
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3. Впровадження автоматизації
процесів надання
адміністративних послуг та
електронної взаємодії органів
влади

Всього:

Відділи міської
ради

-

200,0

Організація безпаперової взаємодії
територіальних органів влади
(райдержадміністрація та структурні
підрозділи,); створення єдиного
регіонального веб-ресурсу для
забезпечення надання органами державної
влади та органами місцевого
самоврядування району електронних
послуг громадянам та суб'єктам
господарювання
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