Проект вноситься головою
Новомиргородської районної
державної адміністрації
РІШЕННЯ
від

2018 року

№
м.Новомиргород

Про програму інформатизації
«Електронна Кіровоградщина»
Новомиргородського району
на 2018-2019 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Програми
інформатизації Кіровоградської області «Електронна Кіровоградщина» на
2017-2019 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 19 травня
2017 року № 284,
районна рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити програму інформатизації «Електронна Кіровоградщина»
Новомиргородського району на 2018-2019 роки (далі – Програма).
2. Контроль за виконанням
комісії районної ради.

Голова районної ради

цього рішення

покласти на постійні

C. СОВЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Новомиргородської
районної ради
Кіровоградської області
«

» лютого 2018 №

ПРОГРАМА
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ «ЕЛЕКТРОННА КІРОВОГРАДЩИНА»
НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
на 2018-2019 РОКИ

І. Загальні положення
Програма інформатизації «Електронна Кіровоградщина» Новомиргородського району на 2018-2019 роки (далі – Програма) розроблена
відповідно до:
Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом
України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (зі
змінами);
Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки»;
Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року № 149 «Про
першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних
технологій»;
постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року
№ 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної
програми і проекту інформатизації» (зі змінами);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року
№ 653-р «Про затвердження плану заходів з виконання завдань,
передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (зі змінами);
рішення Кіровоградської обласної ради від 27 березня 2015 року
№ 716 «Про стратегію Кіровоградської області на період до 2020 року»;
рішення Кіровоградської обласної ради від 19 травня 2017 року
№ 284 «Про програму інформатизації Кіровоградської області «Електронна
Кіровоградщина» на 2017-2019 роки».
ІІ. Мета
Програма визначає стратегію та першочергові завдання інформатизації
райдержадміністрації і органів місцевого самоврядування району, метою
яких є подальше створення умов для ефективної діяльності державних
службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та керівників
державних установ. Дана програма передбачає забезпечення інформаційноаналітичної підтримки процесів, прийняття управлінських рішень, прозорості
діяльності органів влади та їх ефективної взаємодії, розвитку інформаційних
послуг для громадян та суб’єктів господарювання, впровадження сучасних та
перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності
району.
ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
На даний час районна державна адміністрація, органи місцевого
самоврядування та державні установи району неповністю забезпечені
комп’ютерною технікою та оргтехнікою і майже 80% техніки є морально
застарілою та потребує модернізації і заміни.
Районна державна адміністрація висвітлює свою діяльність у мережі
Інтернет через офіційний веб-сайт. Здійснюється електронний обмін
інформацією із використанням електронної пошти із структурними

підрозділами райдержадміністрації, Кіровоградської обласної державної
адміністрації.
Головними проблеми інформатизації райдержадміністрації та органів
місцевого самоврядування Новомиргородського району є :
відсутність єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури
органів влади району;
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;
недостатнє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
соціальну сферу та низький рівень надання послуг населенню з
використанням сучасних комп’ютерних технологій;
більшість технічного обладнання потребує модернізації або заміни;
мала кількість ліцензійного програмного забезпечення;
не повна забезпеченість доступом до мережі Інтернет.
Іншим чинником, який істотно стримує розвиток інформаційних
систем в районі, є те, що в країні відсутні типові технічні рішення стосовно
створення автоматизованих систем обробки інформації для органів влади та
органів місцевого самоврядування.
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 та районах, планомірний розвиток практично усіх галузей
економіки.
IV. Основні завдання та заходи з реалізації Програми
Програма інформатизації Новомиргородського району розглядається як
складова Національної програми інформатизації, яка об’єднує комплекс
взаємопов’язаних
організаційних,
правових,
соціально-економічних,
науково-технічних, 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
Новомиргородського району.
1. Основні завдання Програми:
нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення
інформатизації в районі;
створення та розвиток інформаційної інфраструктури району;
забезпечення належного рівня інформаційної безпеки;
створення відповідних матеріальних умов для роботи у даній програмі;
забезпечення належного рівня обслуговування програми.

2. Заходи з реалізації Програми:
підключення Новомиргородської районної державної адміністрації та
структурних підрозділів райдержадміністрації до системи електронного
документообігу Кіровоградської обласної державної адміністрації;
розширення доступу до мережі Інтернет;
оснащення комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням
апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації;
впровадження єдиної комплексної системи захисту інформації та
забезпечення необхідного рівня захисту інформації в інформаційносистемі,
підтримка
функціонування
системи
телекомунікаційній
електронного документообігу, засобів електронного цифрового підпису
Новомиргородської райдержадміністрації.
Заходи з інформатизації району на 2018-2019 роки повинні забезпечити
подальший розвиток телекомунікаційної та формування інформаційної
інфраструктури району, і як наслідок, підвищення ефективності
управлінських рішень для розв’язання проблем економічного і соціального
розвитку району.
V. Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації Програми
Передбачаються такі джерела фінансування Програми:
кошти державного бюджету,
кошти місцевих бюджетів,
інших джерела фінансування, не заборонених чинним законодавством
України (ресурсне забезпечення додаток 2).
Фінансування кожного завдання (роботи) здійснюється окремо в межах
договору на його виконання.
Обсяги фінансування уточняються під час складання проектів місцевих
бюджетів на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу. Після
затвердження місцевого бюджету на наступний рік здійснюється
коригування Програми згідно з виділеними у місцевому бюджеті обсягами її
фінансування.
VI. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація Програми буде мати суттєвий позитивний ефект, а саме:
підвищення ефективності використання коштів районного бюджету на
заходи із запровадження інформаційних технологій в діяльність
райдержадміністрації;
впровадження системи електронного документообігу;
поліпшення матеріально-технічної бази апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, інших державних установ району, що буде
сприяти їх ефективному функціонуванню, підвищенню оперативності та
ефективності прийняття та реалізації управлінських рішень;
зменшення
рівня
використання
неліцензійних
примірників
комп’ютерних програм;
створення надійної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури
на основі сучасних технологій швидкісної передачі даних, з метою надання

можливості отримання доступу до електронних сервісів таких як: електронна
пошта, електронний документообіг, система надання адміністративних
послуг, нормативно-правова база, система антивірусного захисту.
VII. Координація та контроль за ходом виконанням Програми
Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється
районною державною адміністрацією та районною радою.

Додаток 1
до програми інформатизації
«Електронна Кіровоградщина»
Новомиргородського району
на 2018 - 2019 роки затвердженої
рішенням Новомиргородської
районної ради Кіровоградської
області
лютого 2018 №
ПАСПОРТ
Програми інформатизації
«Електронна Кіровоградщина»
Новомиргородського району на 2018 - 2019 роки
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Програма затверджена
рішенням районної ради від
2018 року №
Ініціатор розроблення програми

Новомиргородська районна
державна адміністрація
Дата, номер і назва розпорядження 07 лютого 2018 року №51-р « Про
голови райдержадміністрації
про розробку проекту Програми інфоррозроблення програми
матизації «Електронна Кіровоградщина» Новомиргородського району на 2018-2019 роки»
Розробник програми
Відділ економічного розвитку,
торгівлі, інфраструктури та
промисловості
райдержадміністрації
Співрозробники програми
Структурні підрозділи
райдержадміністрації
Відповідальний виконавець програми Новомиргородська районна
державна адміністрація
Термін реалізації програми
2018-2019

8.

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні програм
( для комплексних програм)

-

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
усього, тис.грн.
у тому числі :
кошти державного бюджету

300,0

-

кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
300,0
кошти місцевих бюджетів
кошти не бюджетних джерел
10. Основні
джерела
фінансування Районний бюджет
програми
________________________

Додаток 2
до програми інформатизації
«Електронна Кіровоградщина»
Новомиргородського району
на 2018 - 2019 роки затвердженої
рішенням Новомиргородської
районної ради Кіровоградської області
лютого 2018 №
Ресурсне забезпечення програми інформатизації
«Електронна Кіровоградщина»
Новомиргородського району
на 2018-2019 роки
Обсяг коштів, який
пропонується залучити на
виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2018 рік

2019 рік

250,0

50,0

300,0

державний бюджет

0

0

0

обласний бюджет

0

0

0

районний бюджет

250,0

50,0

300,0

місцеві бюджети

0

0

0

кошти небюджетних джерел

0

0

0

Обсяг ресурсів, усього
тис.грн.
у тому числі:

________________________

Додаток 3
до програми інформатизації
«Електронна Кіровоградщина»
Новомиргородського району
на 2018 - 2019 роки затвердженої
рішенням Новомиргородської
районної ради Кіровоградської області
лютого 2018 №
Напрями діяльності та заходи програми на 2018-2019 роки

№
з/п

1.

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
Нормативноправове,
організаційне та
методичне
забезпечення
інформатизації
Нормативноправове,
організаційне та
методичне
забезпечення
інформатизації

Перелік заходів
програми

1). Участь у семінарах з
підвищення кваліфікації державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування з питань інформаційних технологій та
запровадження системи
електронного врядування (електронний документообіг, облік кадрів,
адміністрування
вебсайту, системи прийняття управлінських рішень,управління проектами та інше)

Строк
виконання заходу
2018-2019

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

Новомиргород- ська районна
державна
адміністрація,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), тис.
гривень, у тому числі:
2018
рік
-

Очікуваний результат

2019
рік
-

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

2.

Розвиток
телекомунікаційної
інфраструктури та
інформаційного
забезпечення

Всього:

1) Забезпечення апарату
та структурних
підрозділів районної
державної адміністрації
засобами сучасної
комп’ютерної техніки
та оргтехніки для
забезпечення реалізації
електронного
документообігу

2018-2019

Новомиргород- Районний
ська районна
бюджет
державна
адміністрація,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації

150,0

-

2) Постачання ,
впровадження та
сервісне обслуговування
прикладного
програмного
забезпечення системи
електронного
документообігу
Новомиргородської
районної державної
адміністрації

2018-2019

Новомиргород- Районний
бюджет
ська районна
державна
адміністрація,
структурні
підрозділи
райдержадміністрації

100,0

50,0

250,0

50,0

Районний
бюджет

________________________

Автоматизація та
оптимізація процесів
діловодства; впровадження
використання електронного
цифрового підпису,
здійснення
переходу
до
роботи з електронними
документами; оптимізація
архівного
зберігання електронних
документів
Автоматизація та
оптимізація процесів
діловодства;
впровадження
використання
електронного цифрового
підпису, здійснення
переходу до роботи з
електронними
документами; оптимізація
архівного
зберігання електронних
документів

