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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Старобільської міської ради
від 21.12.2017 №36/7
(із змінами, внесеними згідно з рішенням
від 25.10.2018 №49/5
від 28.02.2019 №53/16
від 20.12.2019 №66/7)
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МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

g.

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СТАРОБІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ
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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
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1. ПАСПОРТ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СТАРОБІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НА 2018-2020 РОКИ

(ДАЛІ – ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ)

Виконавчий комітет Старобільської міської
ради

ua

Виконавчий комітет Старобільської міської
ради
Виконавчий комітет Старобільської міської
ради

g.

2018 – 2020 роки
2018 рік –324,0 тис грн
2019 рік – 360,00 тис. грн
2020 рік — 5 307,0 тис грн.
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Розробник
Програми
3. Співрозробники Програми
4. Відповідальний виконавець
Програми
5. Учасники Програми
6. Термін реалізації Програми
7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, за
роками:
Усього:
7.1. кошти бюджету
м.Старобілььска
7.2. кошти інших джерел

5 991,00 тис грн
991,00 тис грн
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Ініціатор розроблення
Програми
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5 000,0 тис.грн
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(таблиця викладена із змінами, внесеними згідно з рішенням від 25.10.2018 №49/5, від
28.02.2019 №53/16, від 28.11.2019 №64/7)

1. Загальнi положення
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Програма iнформатизацiї розроблена вiдповiдно до Законiв України
"Про Нацiональну програму iнформатизацiї", "Про Концепцiю Нацiональної
програми iнформатизацiї", Указу Президента України вiд 31.07.2000
N928/2000 "Про заходи щодо розвитку нацiональної складової глобальної
iнформацiйної мережi Iнтернет та забезпечення широкого доступу до цiєї
мережi в Українi", Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.08.98 N1352
"Про затвердження Положення про формування та виконання Нацiональної
програми iнформатизацiї".
Законом України "Про Нацiональну програму iнформатизацiї" введенi
в дiю такi термiни:
iнформатизацiя - сукупнiсть взаємопов'язаних органiзацiйних,
правових,
полiтичних,
соцiально-економiчних,
науково-технiчних,
виробничих процесiв, що спрямованi на створення умов для задоволення
iнформацiйних потреб громадян та суспiльства на основi створення, розвитку
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i використання iнформацiйних систем, мереж, ресурсiв та iнформацiйних
технологiй, якi побудованi на основi застосування сучасної обчислювальної
та комунiкацiйної технiки;
iнформацiйна технологiя - цiлеспрямована органiзована сукупнiсть
iнформацiйних процесiв з використанням засобiв обчислювальної технiки,
що забезпечують високу швидкiсть обробки даних, швидкий пошук
iнформацiї, розосередження даних, доступ до джерел iнформацiї незалежно
вiд мiсця їх розташування;
засоби iнформатизацiї - електроннi обчислювальнi машини, програмне,
математичне, лiнгвiстичне та iнше забезпечення, iнформацiйнi системи або їх
окремi елементи, iнформацiйнi мережi i мережi зв'язку, що використовуються
для реалiзацiї iнформацiйних технологiй.
Програма визначає стратегiю комп'ютерного та iнформацiйноаналiтичного забезпечення Старобільської міської ради та її виконавчого
комітету.
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2. Аналiз стану iнфраструктури iнформатизацiї Старобільської
міської ради та її виконавчого комітету
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На сьогоднiшнiй день в пiдроздiлах виконкому є засоби iнформатизацiї
(це персональнi комп'ютери, принтери, маршрутизатори та iн.), що
впровадженi в їхнi технологiчнi процеси.
З 2002 р. у виконкомi Старобільської мiської ради функцiонує єдина
локальна комп'ютерна мережа, яка дозволила значно пiдвищити
оперативнiсть обмiну даними мiж пiдроздiлами апарату міської ради та
виконавчого комітету, а в кiнцевому рахунку - ефективнiсть прийняття
рiшень, важливих для життя мiста. Всього до локальної мережi вже
пiдключенi 31 робоче мiсце. Виконком Старобільської мiськради
пiдключений до мережi Iнтернет, має власнiу електроннiу поштовiу адресиу.
З метою вдосконалення iнформування громадськостi про актуальнi
соцiально-економiчнi проблеми мiста та заходи, що вживаються для їх
вирiшення, забезпечення доступу до iнформацiї про дiяльнiсть органiв
мiсцевого самоврядування, функцiонує веб-сайт виконкому мiськради.
У виконкомi мiськради не всi співробітники мають доступ до локальної
обчислювальної мережi. У пiдроздiлах виконкому мiської ради засоби
iнформатизацiї мають рiзний якісний рiвень. Деякi значно застарiлi. Це
спричиняє складностi в управлiннi iнформацiйними потоками, внаслiдок чого
зменшується оперативнiсть управлiння iнформацiйними потоками.
Таким чином, недосконалiсть органiзацiйно-технологiчної структури
локальної обчислювальної мережi апарату міської ради та виконавчого
комітету, відділів виконкому, рiзний рiвень самих автоматизованих систем,
спричиняють складностi для обмiну iнформацiєю мiж пiдроздiлами.
Для рiшення цих проблем необхiдно провести роботи щодо
стандартизації та розширення локальної мережi виконкому.

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

3. Головна мета

Головною метою Програми є створення необхiдних умов для
задоволення технологічних, інформаційних потреб відділів апарату міської
ради та виконавчого комітету, відділів виконкому мiськради для надання
своєчасної, достовiрної та повної iнформацiї шляхом використання
iнформацiйних технологiй; інформатизація населення щодо діяльності
міської ради, виконавчого комітету та комунальних підприємств,
оприлюднення проектів та рішень міської ради та її виконавчого комітету у
друкованих засобах масової інформації
(розділ 3 викладено у редакції згідно рішення від 25.10.2018 №49/5)

4. Завдання та прiоритетнi напрями Програми
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Програма спрямована на вирiшення таких основних завдань:
- формування органiзацiйних, фiнансових, методичних передумов
розвитку iнформатизацiї відділів апарату міської ради та виконавчого
комітету, відділів виконавчого комітету міської ради;
- застосування та розвиток сучасних iнформацiйних технологiй;
- формування системи iнформацiйних ресурсiв міської ради та
виконкому мiськради;
- забезпечення принципів відкритості та гласності у діяльності міської
ради та її виконавчого комітету.
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( розділ 4 доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням від 25.10.2018 №49/5)
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Виходячи з основних завдань Програми, до основних напрямiв
iнформатизацiї виконкому мiськради належать:
- формування iнфраструктури iнформатизацiї виконкому мiськради;
- iнформатизацiя відділів міської ради та виконавчого комітету;
- висвітлення у друкованих ЗМІ інформації про діяльність міської ради,
виконавчого комітету та комунальних підприємств, проектів та рішень
міської ради та її виконавчого комітету.
(розділ 4 доповнено абзацом дев'ятим згідно з рішення від 25.10.2018 №49/5)
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- впровадження веб-сайту Старобільської міської ради з можливостями
Smart City, інструментів демократичного самоврядування та отримання
якісних публічних послуг.
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(розділ 4 доповнено абзацом десятим згідно з рішення від 28.11.2019 №64/7)
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Заходи реалізації Програми викладені у додатку 1.
5. Принципи формування i виконання Програми
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Програма формується виходячи з довгострокових прiоритетiв
iнформацiйного розвитку iнфраструктури міської ради та її виконавчого
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комітету i спрямована на розв'язання проблем управлiння iнформацiйними
потоками.
Реалiзацiя Програми має здiйснюватися з додержанням таких основних
принципiв:
- узгодженiсть прiоритетiв iнформатизацiї міської ради та її виконкому
з основними напрямами Нацiональної програми iнформатизацiї та потребами
громади;
- системнiсть формування та виконання Програми.
Контракти з виконавцями завдань (робiт) Програми укладаються на
перiод бюджетного року вiдповiдно до законодавства.
Програма може коригуватися протягом року та затверджуватися в
установленому порядку згiдно з чинним законодавством.
6. Очiкуванi результати iнформатизацiї
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Iнтегральний ефект, який отримає виконком мiськради вiд реалiзацiї
Програми, полягає в узгодженостi i пiдвищеннi якостi, оперативностi
iнформацiйних процесiв та оцiнюється не тiльки економiчними критерiями,
але i моральними, етичними та iншими категорiями.
Найважливiшими наслiдками iнформатизацiї є побудова сучасної
системи управлiння, розвиток iнформацiйного середовища, створення
потужних iнформацiйних ресурсiв.
Реалiзацiя завдань Програми забезпечить бiльш чiтку керованiсть
iнформацiйними потоками в пiдроздiлах виконкому мiськради за рахунок
повної реалiзацiї системи вертикальних i горизонтальних зв'язкiв, отриманнi
найбiльш повної, достовiрної iнформацiї, оперативного аналiзу ситуацiї та
iнформацiйної пiдтримки прийняття виважених (управлiнських) рiшень на
усiх рiвнях.
Забезпечується бiльш широкий доступ до рiзних джерел iнформацiї i до
iндивiдуальних засобiв її обробки, включення до загальної системи
поширення iнформацiї у виконкомi мiськради.
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7. Визначення джерел фiнансування Програми
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Фiнансування Програми здiйснюється за рахунок коштів міського
бюджету та iз джерел не заборонених чинним законодавством.
Ресурсне забезпечення за Програмою інформатизації наведено у
додатку 2.
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Додаток 1
до Програми, затвердженої рішенням
міської ради від 21.12.2017р. №36/7
(додаток 1 викладено у редакції
згідно рішення від 28.02.2019 №53/16,
від 28.11.2019 №64/7)
Заходи реалізації Міської цільової програми інформатизації Старобільської міської
ради та її виконавчого комітету на 2018-2020 роки
№ з/п

Заходи

Виконавець

2018

2019

2020

3

4

5

35,0

86,0

33,0

28,0

29,0

12,0

10,0

10,0

28,0

2,0

0,0

Облаштування
серверної
кімнати 10,0
(виготовлення
проектно-кошторисної
документації,
виконання
робіт
із
встановлення
перегородки
для
забезпечення безпечного температурного
та
шумового
режимів,
вхідних
броньованих дверей, грат на вікні.)
Комплектування матеріально-технічної 20,0
бази для забезпечення проведення
профілактичних та ремонтних робіт
комп’ютерного обладнання (придбання
інструментів та матеріалів)
Розширення
локальної
мережi 3,0
виконавчого
комітету,
розвиток
інформаційного середовища (придбання
додаткових жорстких дисків серверу,

90,0

0,0

20,0

20,0

Виконавчий комітет
Старобільської
міської ради

50,0

37,0

Виконавчий комітет
Старобільської
міської ради
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2
Придбання комп’ютерної та оргтехніки,
комплектуючих до них

81,0

Придбання ліцензованого програмного
забезпечення

3

Забезпечення
захисту
комп'ютерної
техніки та оргтехніки від коливань
напруги
в
електричній
мережі
(придбання
джерел
безперебійного
живлення,
послуг
з
технічного
обслуговування,
переобладнання
електромережі, заземлення серверу тощо)
Заходи з підвищення продуктивності ПК

6
Виконавчий комітет
Старобільської
міської ради
Виконавчий комітет
Старобільської
міської ради
Виконавчий
комітет міської ради
Старобільської

4

Виконавчий комітет
Старобільської
міської ради
Виконавчий комітет
Старобільської
міської ради
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2

g.

1
1

Вартість тис.грн.

15,0

15,0

122,0

110,0

110,0

-

5000,0

360,0

5307,0

-

324,0

Виконавчий комітет
Старобільської
міської ради
Виконавчий комітет
Старобільської
міської ради

Виконавчий комітет
Старобільської
міської ради

Додаток 2
до Програми, затвердженої рішенням
міської ради від 21.12.2017р. №36/7
(додаток 2 із змінами, внесеними
згідно рішеннь від 25.10.2018 №49/5,
від 28.02.2019 №53/16,
від 28.11.2019 №64/7)
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9.

15,0

ua

8

активного та пасивного обладнання для
локальної мережi виконкому, ноутбуку
для тестування працездатностi локальної
мережi виконкому, оновлення сайту,
придбання картрідерів, обладнання для
відеотрансляцій)
Облаштування зали засідань, відеостудії
(ремонтні роботи приміщення, придбання
меблів тощо)
Висвітлення у друкованих ЗМІ (“Вісник
Старобільщини”,
“Телегазета”)
діяльності міської ради, виконавчого
комітету та комунальних підприємств,
оприлюднення проектів та рішень міської
ради та її виконавчого комітету
Придбання модулів Smart City та послуг з
їх впровадження або розробка вебпорталу Старобільської міської ради
Луганської області та мобільних додатків
Усього
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Ресурсне забезпечення Міської цільової програми інформатизації
Старобільської міської ради та її виконавчого комітету
на 2018-2020 роки
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Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання Програми
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Усього, у т.ч.:
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бюджет міста
Старобільськ
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інші джерела

Строки виконання Програми
2018 рік (тис
грн.)

2019 рік
(тис грн.)

2020 рік
(тис грн.)

324,0

360,00

5 307,0

324,0

360,00

307,0

0,0

0,0

5 000,0

Усього витрат
на виконання
Програми
(тис.грн)

5 991,00
991,00

5 000,0

