
 

УКРАЇНА 
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 21.02.2020 № 7/74-10 
м.Покровськ 

 

Про затвердження Програми  

інформатизації в місті Покровську 

на 2020 – 2022 рік 

 

 

З метою підвищення ефективності управління містом із застосуванням 

технологій електронного урядування з максимальним залученням мешканців  

міста Покровська для цього процесу, керуючись статтями 25, 40, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму інформатизації в місті Покровську на 2020-2022 

рік згідно з додатками. 

 

2. Фінансовому управлінню Покровської міської ради проводити 

фінансування Програми в межах коштів, передбачених у міському бюджеті 

на 2020 -2022 рік.  

3. Координацію роботи покласти на начальника відділу з питань 

інформаційної та внутрішньої політики міської ради (Прозоров). 

  

 

 

 

В.п. міського голови          І. Сущенко  



 

Додаток №1 

до рішення міської ради 

від 21.02.2020 № 7/74-10. 

 

Міська програма інформатизації та електронного урядування 

м.Покровськ на 2020-2022 роки 

 

ПАСПОРТ  

 міської програми інформатизації та електронного урядування 

м.Покровськ на 2020 – 2022 роки 

 

1. Ініціатор розроблення  

і розробник Програми  
Відділ з питань інформаційної та 

внутрішньої політики Покровської 

міської ради 

2. Відповідальний виконавець 

Програми  
Відділ з питань інформаційної та 

внутрішньої політики Покровської 

міської ради 

3. Строк реалізації Програми  2020–2022 р. 

4. Мета Програми підвищення ефективності 

управління містом із застосуванням 

технологій електронного урядування 

та з забезпеченням максимального 

залучення мешканців до цього 

процесу 

5. Джерела фінансування Кошти міського бюджету та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством  

6. Обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми по централізованих 

заходах  

20050,0 тис.грн. 

 

1. Загальні положення 

Інформаційні технології і комунікація є основними інструментами праці 

органів місцевого самоврядування. Реалізація даної Програми інформатизації 

найбільше пов’язана з організацією праці в міській раді та її виконавчих 

органах. 

Діяльність у сфері інформатизації в місті складається з виконання даної 

Програми і усіх інших міських галузевих програм, які включають у себе  

заходи інформатизації. (Перелік ознак заходів, що належать до сфери 

інформатизації, наведено у додатку 1 до Програми) 



 

2. Мета Програми 

Метою програми інформатизації та електронного урядування 

м.Покровськ, (далі – Програми) є стимулювання розвитку міста Покровська 

через підвищення ефективності його управління завдяки інформатизації із 

застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій і технологій 

електронного урядування та максимальним залученням мешканців міста до 

цього процесу. Стимулювання розвитку міста Покровська здійснюватиметься 

через підвищення якості вироблення впливової інформації міською радою та 

її виконавчими органами і полегшення доступу до неї громади міста.  

3. Склад міської програми інформатизації 

Централізовані заходи інформатизації, що стосуються діяльності усіх 

або декількох виконавчих органів міської ради входять безпосередньо до 

даної Програми (додаток 2 до Програми). 

До інших міських проектів і заходів інформатизації належать усі 

програми і програмні заходи органів місцевого самоврядування, які 

відповідають ознакам належності проектів (робіт) до сфери інформатизації. 

Впровадження галузевих проектів та заходів інформатизації здійснюється 

безпосередньо відповідальним за ту чи іншу галузь фаховим виконавчим 

органом міської ради.  

Для забезпечення раціонального використання людського капіталу та 

фінансових ресурсів усі міські проекти і заходи з інформатизації 

координуються, узгоджуються і підтримуються відділом з питань 

інформаційної та внутрішньої політики Покровської міської ради 

4. Основні проблеми, які потребують змін та вирішення в 

Покровській міській раді: 

- Відсутність діючої системи електронного документообігу; нормативна 

та культурна перевага паперового документообігу. 

- Слабий розвиток власних онлайнових Інтернет-ресурсів та баз даних, 

інших інструментів електронної демократії. 

- Відсутність в Інтернеті офіційної детальної довідково-технічної 

інформації про місто і його ресурси. 

- Низький рівень впровадження спеціалізованого програмного 

забезпечення для бухгалтерського обліку, медичних закладів та інші. 

- Недостатнє впровадження електронної черги для всіх закладів міста. 



 

5. Перелік завдань і заходів Програми 

Завдання міської Програми інформатизації та електронного урядування 

на 2020–2022 роки для досягнення мети складаються з заходів: 

- оптимізація організаційної бази для виконання Програми,  

- розвиток системи електронного урядування в місті, 

- забезпечення контролю виконання рішень міської ради  та її інших 

нормативних документів електронними засобами урядування, 

- оснащення міської ради засобами інформатизації, 

- підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих 

інформаційних систем і засобів інформатизації. 

Детальний перелік завдань і заходів Програми наведено в додатку 2 до 

Програми. 

                          6. Терміни та етапи виконання Програми 

Виконання завдань Програми розраховано на 3 роки. Заходи 

реалізуються в формі щорічних етапів. 

7. Ресурсне забезпечення Програми 

Передбачаються наступні джерела фінансування Програми: 

- кошти міського бюджету; 

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання 

Програми 

Замовником Програми інформатизації, її галузевих проектів і заходів є 

Покровська міська рада. 

Керівником даної Програми є особа в міській раді, відповідальна за 

інформатизацію і електронне урядування згідно розподілу обов‘язків.  

Керівник Програми інформатизації здійснює: 

- нагляд за формуванням і виконанням Програми,  

- аналіз результатів виконання окремих завдань (робіт) та оцінку їх 

якості, 



 

- розгляд та погодження проектів технічних завдань (робіт) Програми, 

заслуховує виконавців окремих етапів робіт,  

- контроль стану та термінів  виконання,  

- у разі необхідності подає пропозиції щодо припинення або додаткового 

фінансування заходів інформатизації. 

Відповідальним за реалізацію централізованих заходів інформатизації 

(додаток 2 до Програми) є відділ з питань інформаційної та внутрішньої 

політики Покровської міської ради. 

Керівництво галузевими заходами інформатизації здійснюється 

керівниками виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу 

обов’язків. Для роботи по впровадженню заходів з інформатизації в кожному 

виконавчому органі має бути призначена відповідальна особа з питань 

інформатизації. 

Координацію робіт з інформатизації і електронного урядування в 

виконавчих органах міської ради здійснює відділ з питань інформаційної та 

внутрішньої політики Покровської міської ради. 

Функції, пов’язані з утриманням серверної платформи і комп’ютерних 

мереж міської ради, функції з технічного обслуговування комп’ютерної 

оргтехніки, надання технічних послуг із забезпечення роботи систем 

інформаційно-аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування 

для виконання завдань Програми, здійснює відділ з питань інформаційної та 

внутрішньої політики Покровської міської ради самостійно або з залученням 

підрядників. 

Функції з планування та впровадження міжвідомчих інформаційних 

ресурсів (електронний документообіг виконавчих органів міської ради, 

геоінформаційні кадастрові системи колективного використання, електронні 

системи інвентаризацій та обліку, інші), покладені на відділ з питань 

інформаційної та внутрішньої політики Покровської міської ради. 

Виконавці галузевих заходів інформатизації міської ради щокварталу, до 

10 числа місяця, що настає за звітним, надають інформацію про їх виконання 

до відділу з питань інформаційної та внутрішньої політики Покровської 

міської ради. 

Відділ з питань інформаційної та внутрішньої політики Покровської 

міської ради щорічно надає міському голові зведені звіти про стан 

інформатизації в місті. 



 

8. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

Найважливішими наслідками інформатизації, є успіх соціально-

економічного розвитку міста, та отримання громадянами рівного якісного 

доступу до потрібної їм інформації, яка знаходиться у володінні міської ради, 

сприяння становленню інформаційного суспільства.  

В результаті виконання загальних завдань і заходів Програми буде: 

1. Дооснащення інформаційною системою медичних закладів. 

2. Придбання, обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки і 

обладнання всіх виконавчих органів міської ради. 

3. Впровадження системи мультимедійного забезпечення навчального 

процесу шкіл міста. 

4. Розвиток (модульний) корпоративного веб-порталу, створення і 

технічна підтримка тематичних веб-сайтів міської ради та її виконавчих 

органів. 

5. Впровадження системи електронного документообігу всіх виконавчих 

органів міської ради. 

6. Впровадження та технічна підтримка електронного бухгалтерського 

обліку та іншого спеціалізованого програмного забезпечення в сфері 

бухгалтерського та фінансового обліку всіх виконавчих органів міської ради. 

Виконання завдань і заходів Програми дозволяє інтегрувати місто у 

світовий інформаційний простір, брати участь у процесах європейського 

співробітництва, забезпечити сталий розвиток міста. 

 

 

Секретар міської ради І.Сущенко 



 

Додаток 1 до Програми 

Перелік ознак заходів, що належать до сфери інформатизації  

До проектів (робіт) з інформатизації належать:  

1. Створення інформаційних, інформаційно-пошукових, 

інформаційно-довідкових, інформаційно-аналітичних, геоінформаційних, 

автоматизованих інформаційних систем;  

2. Створення інформаційно-аналітичних центрів та програмно-

технічних (програмно-апаратних) комплексів;  

3. Створення і розвиток телекомунікаційних систем, у тому числі 

корпоративних та локальних обчислювальних мереж, а також засобів 

інформатизації, призначених для функціонування телекомунікаційних 

систем;  

4. Створення сховищ даних, Веб-порталів, у тому числі засобів 

доступу до них, інформаційних ресурсів, у тому числі баз даних, кадастрів, 

реєстрів усіх рівнів;  

5. Впровадження електронного документообігу, програмних та 

технічних засобів для забезпечення його функціонування; 

6. Створення програмно-технічних засобів для забезпечення захисту 

інформації; 

7. Проведення моніторингу, якщо в результаті формуються відповідні 

інформаційні ресурси; 

8. Розвиток мережі Інтернет: розробка, створення та впровадження 

інформаційних систем, що передбачають організацію доступу до мережі 

Інтернет або використання цієї мережі для передачі даних між окремими 

елементами таких систем або їх користувачами; 

9. Створення, розвиток, упровадження стандартів у сфері 

інформаційних технологій, у тому числі адаптація до міжнародних 

стандартів;  

10.  Розробка концепцій, розробка та реалізація галузевих та 

регіональних програм інформатизації, програм інформатизації органів 

місцевого самоврядування, нормативно-правових актів, спрямованих на 

розвиток сфери інформатизації;  

11. Впровадження медичних інформаційних систем в медичних 

закладах міста. 

12. Впровадження та технічна підтримка електронного бухгалтерського 

обліку та іншого спеціалізованого програмного забезпечення в сфері 

бухгалтерського та фінансового обліку всіх виконавчих органів міської ради. 

 

Секретар міської ради І.Сущенко



Додаток №2 

до рішення міської ради 

від  21.02.2020 № 7/74-10 

 

Кошторис централізованих заходів 

щодо виконання міської програми інформатизації та електронного урядування м.Покровськ на 2020–2022 роки 

 

Назва напряму 

діяльності  

Зміст заходів програми  

з виконання завдання 

Відповідальні 

 за виконання 

Строки 

виконан

ня, роки 

Орієнтовні обсяги фінансування за 

роками виконання, тис. грн. Очікуваний результат від 

виконання заходу 
усього  

2020 
рік 

2021 рік 2022 рік 

1. оптимізація 
організаційної 
бази для 
впровадження 
програми 
інформатизації 
та 
електронного 
урядування, 
організаційне 
та методичне 
забезпечення 
програми 

1.1 Призначення відповідальних 
осіб з технічних питань 
інформатизації та електронного 
урядування у виконавчих 
органах,  

Виконавчі органи 
Покровської міської ради 
разом з відділом з питань 
інформаційної та 
внутрішньої політики 

2020 - - - - Виконання даної та інших 
програм розвитку міста 
шляхом інформатизації та 
електронного урядування  

1,2 Аналіз програм діяльності 
виконавчих органів міської ради 
стосовно їх належності до сфери 
інформатизації та електронного 
урядування 

Виконавчі органи 
Покровської міської ради 
разом з відділом з питань 
інформаційної та 
внутрішньої політики 

2020 - - - - Оцінка поточного 
становища  міської ради та 
її діяльності в галузі 
інформатизації та 
електронного урядування 

1.3. Розроблення нормативно-
правових документів щодо 
організації виконання завдань 
міської програми 
інформатизації та електронного 
урядування 

Виконавчі органи 
Покровської міської ради 

2020 - - - - Удосконалення нормативно-
правової бази 
інформатизації та 
електронного урядування 
міста 

1.4. Забезпечення 
інформаційної підтримки, 
проведення навчань та 
консультацій в галузі 
інформатизації і електронного 
урядування  

Відділ з питань 
інформаційної та 
внутрішньої політики та 
виконавчі органи міської 
ради 

2020 –
2022 

- - - - Підвищення якості та 
продуктивності роботи 
персоналу міської ради 
 
 
 
 

 
1.5. Забезпечення 
систематичного наповнення 
інформацією всіх 
інформаційних веб-сайтів 
міської ради та її виконавчих 
органів 

Відділ з питань 
інформаційної та 
внутрішньої політики та 
виконавчі органи міської 
ради 

2020 –
2022 

- - - - Забезпечення 
систематичного наповнення 
інформацією всіх 
інформаційних веб-сайтів 
міської ради та її 
виконавчих органів. також 



 

наповнення інформацією 
задля забезпечення 
прозорості та відкритості 
згідно рекомендацій ГО 
Transparency International 

2. Розвиток 
систем 
електронного 
урядування в 

місті та 
оснащення 
міської ради 
засобами 
інформатизації 

2.1 Дооснащення 
інформаційною системою 
медичних закладів 

Відділ з питань 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
Покровської міської ради 

сумісно з медичними 
закладами міста 

2020 – 
2022 

4500 2500 1000 1000 Розвиток централізованої 
програмно-апаратної 
платформи для медичних 
закладів: сервери, 

комп'ютерна техніка, 
спеціалізоване програмне 
забезпечення. 

2.2. Придбання, обслуговування 
та ремонт комп'ютерної техніки 
і обладнання всіх виконавчих 
органів міської ради  

Відділ з питань 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
Покровської міської ради, 
сумісно з виконавчими 
органами міської ради 

2020 – 
2022 

3000 1000 1000 1000 Придбання нової техніки та 
підтримання в робочому 
стані існуючої техніки та 
обладнання 

2.3. Впровадження системи 
мультимедійного забезпечення 
навчального процесу шкіл міста 

Відділ з питань 
інформаційної та 
внутрішньої політики 
Покровської міської ради, 
відділ освіти Покровської 
міської ради 

2020 – 
2022 

7000 3000 2000 2000 Користування 
мультимедійним 
обладнанням в навчальних 
закладах (мультимедійні 
дошки, комп'ютерна техніка) 

2.5. Розвиток (модульний) 
корпоративного веб-порталу, 
створення і технічна підтримка 
тематичних веб-сайтів міської 
ради та її виконавчих органів,  

Відділ інформаційних 
технологій Покровської 
міської ради сумісно з 
іншими виконавчими 
органами Покровської 
міської ради 

2020 –
2022 

4500 2500 1000 1000 Розвиток якісного 
інформаційного 
забезпечення міської 
громади та органів місцевого 
самоврядування через 
мережу Інтернет. 
Забезпечення 
впорядкування інформації 
органів місцевого 
самоврядування та 
швидкого інформування 
споживачів засобами 
Інтернет.  

2.6. Впровадження системи 
електронного документообігу 
всіх виконавчих органів міської 
ради 

Відділ інформаційних 
технологій Покровської 
міської ради сумісно з 
іншими виконавчими 
органами Покровської 
міської ради 

2020 –
2022 

650 250 200 200 Впровадження системи 
електронного документообігу 
всіх виконавчих органів 
міської ради 

2.7. Впровадження та технічна 
підтримка електронного 

Відділ інформаційних 
технологій Покровської 

2020- 
2022 

400 200 100 100 Впровадження та технічна 
підтримка електронного 



 

бухгалтерського обліку та іншого 
спеціалізованого програмного 
забезпечення в сфері 
бухгалтерського та фінансового 
обліку всіх виконавчих органів 
міської ради 

міської ради сумісно з 
іншими виконавчими 
органами Покровської 
міської ради 

бухгалтерського обліку всіх 
виконавчих органів міської 
ради 

 
Всього по програмі: 

 
20050 9450 5300 5300 

 

 

Секретар міської ради                                                                                   І. Сущенко    

 


