
Публічний звіт

про виконання у 2018 році

Програми інформатизації та електронного самоврядування 

“Електронне місто” на 2016 – 2018 роки 

Хід виконання Програми  інформатизації  та електронного самоврядування

“Електронне місто” на 2016 - 2018 роки (надалі - Програма) протягом 2018 року

був спрямований на  вирішення  таких  завдань,  як  підтримка  працездатності  та

забезпечення  функціонування  існуючих  інформаційних  систем,  а  також  на

виконання  заходів  щодо  підвищення  ефективності  управління,  розвиток

інформаційного  суспільства  із  застосуванням  сучасних  інформаційно-

комп’ютерних  технологій,  технологій  електронного  урядування,  та  розвиток

відкритих даних.

Виконання завдань Програми відбувалось за такими напрямами:

І. Організаційне та методичне забезпечення Програми.

З метою виконання запланованих завдань у 2018 році проведено:

інвентаризацію  програмно-технічних  ресурсів  у  відділах,  управліннях

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького;

збір  інформації  про  наявну  комп’ютерну  техніку,  підключення  її  до

локальної  мережі  та  мережі  Інтернет  для  складання  плану  поступової  її

модернізації/заміни;

супровід та впровадження програмного забезпечення.

З  метою  покращення  інформування  громадськості  з  питань  діяльності

органів  місцевого  самоврядування продовжено  розвиток  та  розширення

можливостей офіційного веб-сайта міської ради та її виконавчого комітету (надалі

- сайт).

Протягом року на сайті:

Відповідно до рішення міської ради від 15 лютого 2018 року № 1439 «Про

порядок  оприлюднення  інформації  про  діяльність  комунальних  підприємств

Міської ради міста Кропивницького» на головній сторінці сайту створено розділ

«Комунальні підприємства», у якому особи, відповідальні за адміністрування та

наповнення  відповідних  сторінок  актуальною  інформацією  забезпечують  її

розміщення та оновлення.

Відповідно до розпорядження міського голови від 18 травня 2018 року №62

затверджено  регламент  розміщення  інформації,  а  також перелік  розділів  сайта

Міської ради міста Кропивницького kr-rada.gov.ua та відповідальних виконавчих

органів, які розміщують інформацію у цих розділах.

У розділі «Міська рада» створена вкладка «План роботи міської ради».

У  розділі  «Громадянам»  створена  вкладка  «Електронні  сервіси»,  яка

поєднує в собі багато корисних інструментів, на кшталт онлайн реєстрації в ДНЗ

чи запису на прийом до лікаря.

У розділі «Сесії» створена форма для онлайн реєстрації на засідання сесії

Міської ради міста Кропивницького. 

На  сторінках  виконавчих  органів  проведена  робота  щодо  структуризації

наявної інформації для зручного пошуку.

На сторінці «Управління містобудування та архітектури» створено вкладки

«Плани територій», «Конкурс», «Охорона культурної спадщини», «Геопортал»



Оновлено  підрозділ  «Вокзали»  розділу  «Інфраструктура»  та  розділ

«Економіка» головної сторінки сайту.

Підрозділи «Події органів влади», «Анонси та міські заходи» та «Експрес-

інформація» поєднано в один розділ «Події».

Створено  два  альбоми,  присвячені  відзначенню  264-ї  річниці  міста

Кропивницького.

II.  Упровадження  технологій  е-урядування  та  формування  системи

електронних інформаційних ресурсів.

Технічний супровід онлайн трансляцій засідань міської ради, виконавчого

комітету та постійних комісій тощо.

Модернізовано  систему  відеоспостереження  на  другому  поверсі

приміщення міської ради.

Створено комплекс технічного захисту інформації на об’єкті інформаційної

діяльності.

Для  безперебійного  функціонування  існуючих  інформаційних  систем

забезпечено  технічну  підтримку  й  адміністрування  протягом  робочого  часу

локальної мережі та робочих станцій.

У будівлі міської ради постійно надається доступ до мережі Інтернет для

відвідувачів за технологією Wi-Fi.

Для  забезпечення  захисту  інформації  та  даних  здійснені  організаційні  та

технічні  заходи  з  недопущення  «інфікування»,  пошкодження  та  втрати  даних

через  враження  програмами-вірусами.  Завдяки  рекомендаціям  стосовно

підтримки стану  безпеки  та  отримання  оновлень безпеки  для  робочих станцій

користувачів системи вдалося уникнути загроз міжнародних кібер-атак.

IIІ. Розвиток відкритих даних

Підписано Меморандум про співпрацю в рамках реалізації  проекту щодо

відкритих  даних  між  Міською  радою  міста  Кропивницького,  Державним

агентством  з  питань  електронного  урядування  України  та  Фондом  «Євразія»,

подано  заявку  на  приєднання  міста  Кропивницького  до  міжнародної  Хартії

відкритих  даних,  розпорядженням  міського  голови   та  погоджено  рішення

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького «Про підключення до

порталів  «DoZorro»,  «ProZorro.Продажі»  «Відкритий  бюджет»  та  «iGov»  від

18 грудня 2018 року №641.

Вперше в Україні за результатами проведеного аудиту  на основі відкритих

даних  Головного  управління  житлово-комунального  господарства  міської  ради

впроваджено  портал  для  громадського  моніторингу  озеленення  міста  ‘Зелений

Кропивницький.

Ще одним кроком у забезпеченні відкритості та прозорості щодо розвитку

відкритих даних, стало у лютому 2019 року приєднання міста Кропивницького до

Міжнародної хартії відкритих даних. 

Таким чином, міська рада погоджується виконувати основні принципи доступу до

даних задля їх оприлюднення і використання. Жителі міста, що відкривають дані,

отримують  корисну  інформацію  щодо  освіти,  охорони  здоров’я,  транспорту,

фінансових  та  комунальних  питань  тощо.  Зі  свого  боку  місцева  влада  таким
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чином  підвищує  прозорість  своєї  діяльності  та  отримує  інструменти  для

оптимізації роботи, прийняття зважених рішень, економії коштів. 

IV.  Підтримка  працездатності  та  забезпечення  функціонування

існуючих систем

Для  щоденного  забезпечення  технічної  підтримки  та  безперебійного

функціонування існуючих інформаційних систем забезпечено: 

- поточне обслуговування користувачів доменної структури;

- проведення  консультацій  з  користувачами  з  питань  використання

встановленого програмного забезпечення та засобів інформатизації;

- відновлення працездатності існуючого обладнання;

- системно-технічне  обслуговування,  ремонт  та  налагодження  засобів

інформатизації користувачів;

V. Фінансування заходів Програми

Фінансування  Програми  здійснювалось  за  рахунок  коштів  міського

бюджету, в межах наявного фінансового ресурсу.

Рішенням  міської  ради  від  23  лютого  2016  року  №63  “Про  затвердження

Програми інформатизації та електронного самоврядування “Електронне місто” на

2016-2018  роки”  (з  урахуванням  змін,  внесених  рішеннями  міської  ради  від

10  червня  2016 року  №308,  від  10  листопада  2016  року  №606,  від  20  грудня

2016 року №722, від 15 лютого 2018 року №1414 та від 06 листопада 2018 року

№1934) на виконання програми затверджено видатки в сумі 2536,8 тис. грн, з них

використано 2372,3 тис. грн, що становить 94 %.

На 2018 рік  касові видатки по загальному фонду становлять 704,8 тис.

грн (95% від розрахунку кошториса) та по спеціальному фонду 1667,5 тис. грн

(93%), у тому числі за рахунок:

надання послуг по супроводженню програмного забезпечення, глобальної

мережі Internet та хостингу офіційному веб-сайту міської ради 143,1 тис. грн;

створення  комплексу  технічного  захисту  інформації  на  об'єкті

інформаційної  діяльності  міської  ради  -  171,8  тис.грн  за  рахунок  загального

фонду;

легалізація програмного забезпечення та антивірусного захисту інформації -

164,3 тис. грн;

на  підвищення  ефективності  офіційного веб-сайту  міської  ради здійснені

заходи  по  створенню  нового  модулю  розмежування  комунальних  підприємств

міста - 3,0 тис. грн;

послуги  з  модернізації  системи  відеонагляду  приміщення  міської  ради  -

6,4 тис.грн;

створення автоматизованих умов для проведення заходів широкого віщання

потокового  відео  70,4  тис.грн,  з  яких  видатки  на  придбання  проектора  та

відеокамер по спеціальному фонду склали 54,8 тис.грн;

технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки - 74,3 тис. грн;

послуги з технічного обслуговування автоматичної системи пожежегасіння

та створення кліматичних умов в технічній кімнаті склали 26,5 тис.грн, з яких

видатки на придбання кондиціонера по спеціальному фонду - 23,5 тис.грн;

3



для  задоволення  інформаційних  потреб  на  основі  сучасної  комп'ютерної

техніки  протягом  2018  року  виконавчими  органами  міської  ради  використані

кошти міського бюджету на загальну  суму 1684,2 тис.  грн,  з  яких видатки по

спеціальному фонду становлять  1589,2  тис.  грн,  було  придбано 55 комплектів

автоматизованих  робочих  місць,  17  системних  блоків,  8  моніторів,

36  багатофункціональних  пристроїв,  7  принтерів,  6  ноутбуків,  1  сканер  та

18 джерел безперебійного живлення;

інші інформаційно-технологічні видатки.
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