
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  06  листопада  2018 року  № 1934 

 

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради  

від 23 лютого 2016 року № 63  

″Про затвердження Програми 

інформатизації та електронного 

самоврядування ″Електронне місто″ 

на 2016-2018 роки″ 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України ″Про місцеве самоврядування в Україні″, враховуючи листи 

управління Служби безпеки України в Кіровоградській області від 22 червня 

2018 року № 13дск/33-05-27, Державної служби спеціального звязку та 

захисту інформації України від 06 березня 2018 року № 36/02-265 дск та 

пропозиції керівників виконавчих органів міської ради, Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської 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 та від 15 лютого 2018 року № 1414) згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 

питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку та керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

Бондаренко А.В. 

 

 

 

Міський голова                           А. Райкович 
 

 

Бабаєва 22 26 44 



Додаток

до рішення Міської ради міста Кропивницького

06  листопада 2018 року  № 1934

+ збільшено                          

- зменшено

Кількість 

(шт.)

Загальний фонд 

(тис.грн)

Спеціальний фонд 

(тис.грн)
Всього (тис.грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Разом за Програмою, у тому числі: +120,0 +120,0 +120,0

Державний бюджет:

Міський бюджет: +120,0 +120,0 +120,0

1 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

Всього:
-60,00 -60,00 -60,00

Технічна пітдтримка системи електронного Разом по завданню: -60,00 -60,00 -60,00

документообігу, офіційного веб-сайтау міської ради та

впровадження, супроводження програмного забезпечення по

виконавчих органах

1.6. Супровід програмного забезпечення

"ІС-ПРО", "МеДок" +18,0 +18,0 +18,0

1.8. Продовження дії ліцензії на право використання

програми "LIGA:ZAKON"
-14,263 -14,263 -14,263

1.10. Придбання програмного забезпечення

"Автоматизована система управління документами"
-18,0 -18,0 -18,0

7 Забезпечення по виконавчих органах

обчислювальною/побутовою технікою

Разом по завданню:
-12,866 -60,00 -72,856 -72,856

7.3. Джерела безперебійного живлення 16 -12,866 -12,866 -12,866

7.8. Кондиціонер (технічна кімната) 1 -6,4 -6,4 -6,4

7.10. Квадракоптери 1 -60,0 -60,0 -60,0

7.11. Комплект відеонагляду 1 +6,4 +6,4 +6,4

9 Оплата за користування захищеним цифровим каналом Разом по завданню: -82,4 -82,4 -82,4

Оплата за користування захищеним цифровим каналом
2018 -82,4 -82,4 -82,4

9.1. Створення комплексу технічного захисту інформації на 

об єкті інформаційної діяльності

Створення комплексу технічного захисту 

інформації на об'єкті інформаційної діяльності 
2018 1 +109,529 +109,529 +109,529

Управління з питань захисту прав дітей Разом по завданню: 1 18,2 18,2 18,2

14.1. Персональний комп'ютер 2018 1 18,2 18,2 18,2

26 Відділ з питань праці Разом по завданню: 15 +180,0 +180,0 +180,0

26.1. Джерела безперебійного живлення 7 -10,0 -10,0 -10,0

26.2. Антивірусний захист інформації 7 -0,6 -0,6 -0,6

26.3. Диктофон 1 +3,0 +3,0 +3,0

26.4. Флеш накопичувачі 4 +1,6 +1,6 +1,6

26.5. Офісний пакет 1 +6,0 +6,0 +6,0

26.6. Відеокамера 1 +7,6 +7,6 +7,6

26.7. Багатофункціональні пристрої 7 +45,0 +45,0 +45,0

26.8. Персональні комп'ютери 3 +127,4 +127,4 +127,4

Начальник відділу інформаційно - 

О. Бабаєва

Програма інформатизації та електронного

самоврядування "Електронне місто" на

2016-2018 роки

 Зміни та доповнення до орієнтовного обсягу фінансування заходів і завдань Програми у 2018 році  за 

головними розпорядниками бюджетних  коштів 

 

Головний розпорядник бюджетних коштів/ Найменування завдань Найменування заходу
Значення 

показника

Джерела фінансування (міський бюджет)
Прогнозний обсяг 

фінансування 

ресурсів для 

виконання завдань 

(тис.грн)

2018 рік

2018

2018

комп'ютерного забезпечення

14

2018


