
, ПОГОДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 26 листопада 2019 року №698

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  18  грудня  2019 року № 3051

Про внесення змін до рішення
Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2019 року № 2285 
″Про затвердження Програми
розвитку місцевого електронного
урядування на 2019-2021 роки″

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону
України  ″Про  місцеве  самоврядування  в  Україні″,  враховуючи  рішення
Міської ради міста Кропивницького від 19 листопада 2019 року № 2981 ″Про
внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня
2018  року  №  2263  ″Про  бюджет  міста  Кропивницького  на  2019  рік″  та
пропозиції  головних  розпорядників  бюджетних  коштів,  Міська  рада  міста
Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

Внести  зміни  до  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького  від
31 січня 2019 року № 2285 ′′Про затвердження Програми розвитку місцевого
електронного урядування на 2019-2021 роки′′ (з урахуванням змін, внесених
рішенням  Міської  ради  міста  Кропивницького  від  27  серпня  2019  року
№2722 ), а саме:

1)  в  Паспорті  Програми  в  пункті  п’ятому  ′′Обсяг  коштів  міського
бюджету′′ цифри ′′2457,0′′ замінити відповідно на цифри ′′2053,140′′;

2)  до  переліку  заходів  і  завдань  Програми  за  роками  та  головними
розпорядниками бюджетних коштів міського бюджету згідно з додатком.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Оксана Бабаєва 22 26 44



Додаток

до рішення Міської ради міста Кропивницького

18  грудня  2019 року № 3051

Кількість 

(шт.)

Загальний 

фонд 

(тис.грн.)

Спеціальний 

фонд 

(тис.грн.)

Всього 

(тис.грн.)

Кількість 

(шт.)

Загальний 

фонд 

(тис.грн.)

Спеціальний 

фонд 

(тис.грн.)

Всього 

(тис.грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом за Програмою, у тому числі: ######### ######## ######## #ССЫЛКА!

Державний бюджет: - - - - - - -

Міський бюджет: 89 -10,800 -439,060 -449,860 129 +2043,0 -23,0 +2020,0 +1570,140

Виконавчий комітет Міської ради міста

Кропивницького Всього:
49 +16,0 -348,660 -332,660 3 +1612,0 +1612,0 +1279,340

Впровадження/Cупровід програмного Разом по завданню: 5 +8,0 +8,0 3 +1612,0 +1612,0 +1620,0

забезпечення у виконавчих органах 1.4. "ІС-ПРО", "МеДок",  АІС ''Місцеві бюджети рівня 

розпорядника бюджетних коштів'' (відділ 

бухгалтерського обліку)
3 +8,0 +8,0 +8,0

1.5. Впровадження системи електронного 

документообігу
2 +1582,0 +1582,0 +1582,0

3 Технічний захист інформації 3.2. Проведення інструментального контролю 

захищеності інформації від витоку технічними 

каналами

1 +30,0 +30,0 +30,0

4 Розробка сервісу та продуктів на основі 

відкритих даних

4.1. Продення заходу щодо використання відкритих 

даних (хакатон)
1 -40,0 -40,0 -40,0

Забезпечення у виконавчих органах Разом по завданню: 44 +48,0 -348,660 -300,660 -300,660

сучасною обчислювальною технікою 10.1. Персональні комп'ютери/ноутбук 23 -100,660 -100,660 -100,660

10.4. Багатофункціональний пристрій 12 -168,0 -168,0 -168,0

10.5. Принтер 4 -32,0 -32,0 -32,0

10.8. Модернізація (серверне обладнання,

відеотрансляція, автоматизовані робочі місця)
5 +48,0 -48,0

10.8.1.Відеокарти 3 +28,0 -28,0

10.8.4. Жорсткі диски 2 +20,0 -20,0

Відділ з питань праці Разом по завданню: 3 -69,0 -69,0 10 +7,2 -23,0 -15,8 -84,8

13.1. Персональні комп’ютери 3 -69,0 -69,0 1 -23,0 -23,0 -92,0

13.3. Антивірусний захист інформації 9 +7,2 +7,2 +7,2

14 Відділ культури і туризму Разом по завданню:

14.1. Персональні комп’ютери 2 -18,9 -18,9 -18,9

14.2. Багатофункціональні пристрої 2 +18,9 +18,9 +18,9

15 Разом по завданню: 6 +224,0 +224,0 +224,0

15.6. Створення комплексної системи захисту

інформації
1 +199,0 +199,0 +199,0

Зміни до переліку заходів і завдань Програми за роками та 

головними розпорядниками бюджетних  коштів міського бюджету

№ з/п

Головний розпорядник бюджетних коштів/ 

Найменування завдань
Найменування заходу

Обсяг 

фінансування 

ресурсів для 

виконання 

завдань (7+11) 

тис грн

2019 рік 2020 рік

Джерела фінансуваня (міський бюджет)

Програма розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019  - 2021 роки

+збільшено

- зменшено          тис грн

1

Головне управління житлово-

комунального господарства

10

13



2 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Програма розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019  - 2021 роки

15.7. Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення (офісний додаток)
5 +25,0 +25,0 +25,0

16 Департамент з питань економічного Разом по завданню: 28 +82,2 +82,2 +82,2

розвитку, торгівлі та інвестицій 16.3. Антивірусний захист інформації 25 +25,0 +25,0 +25,0

16.4. Оплата послуг Інтернет 1 +7,2 +7,2 +7,2

16.5. Заправка відновлення картриджів та поточний

ремонт техніки
1 +40,0 +40,0 +40,0

16.6. Підтримка та вдосконалення веб-сайта 

www.kropinvest.gov.ua
1 +10,0 +10,0 +10,0

17 Управління з питань захисту прав дітей Разом по завданню:
16 -1,85 -1,85 23 +30,6 +30,6 +28,750

17.2. Багатофункціональні пристрої 1 -1,85 -1,85 -1,85

17.4. Антивірусний захист інформації 15 4,0 4,0 17 +5,1 +5,1 +5,1

17.5. Оплата послуг Інтернет 1 +2,1 +2,1 +2,1

17.6. Заправка/відновлення картриджів та поточний 

ремонт техніки
1 +10,0 +10,0 +10,0

17.7. Супровід програмного забезпечення ("ІС ПРО, 

"МеДок", "АІС Місцеві бюджети", "Реєстр обліку дітей 

шкільного віку")

4 +13,4 +13,4 +13,4

18 Управління капітального будівництва Разом по завданню: 1 -9,5 -9,5 1 -9,5 -9,5 -19,0

18.4. Легалізація  ліцензійного програмного 

забезпечення (офісний додаток)
1 -9,5 -9,5 1 -9,5 -9,5 -19,0

20 Управління освіти Разом по завданню: 1 21,0 21,0 1 21,0 21,0 42,0

20.1. Персональні комп’ютери/ноутбуки 1 21,0 21,0 1 21,0 21,0 42,0

Управління комунальної власності Разом по завданню: 4

21.1. Системні блоки 2 -36,0 -36,0 -36,0

21.9. Принтери 4 +36,0 +36,0 +36,0

Управління молоді та спорту Разом по завданню: 1 -5,85 -5,85 -5,85

22.1. Персональні комп’ютери 1 -5,85 -5,85 -5,85

Управління розвитку транспорту та Разом по завданню: 3 -7,2 -7,2 -7,2

 зв'язку 23.1. Персональні комп’ютери 1 -2,2 -2,2 -2,2

23.2. Багатофункціональний пристрій 1 -4,5 -4,5 -4,5

23.3. Монітор 1 -0,5 -0,5 -0,5

Управління містобудування та Разом по завданню: 5 +35,0 +35,0 +35,0

архітектури 24.2. Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення (офісний додаток)
5 +35,0 +35,0 +35,0

25 Управління земельних відносин та Разом по завданню: 3 +3,1 -3,1

охорони навколишнього природного 25.1. Персональні комп’ютери 1 -3,1 -3,1 -3,1

 середовища 25.6. Джерела безперебійного живлення 2 +3,1 +3,1 +3,1

26 Управління Державного архітектурно- Разом по завданню: 2 -20,4 -20,4 10 +5,7 +5,7 -14,7

будівельного контролю 26.1. Багатофункціональний пристрій (формат А3, А4)
2 +9,0 +9,0 +9,0

26.4. Антивірусний захист інформації 10 +5,7 +5,7 +5,7

26.5. Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення
-20,4 -20,4 -20,4

26.6.Персональні комп'ютери -9,0 -9,0 -9,0

27 Фінансове управління Разом по завданню: 6 -3,4 -3,4 32 +29,8 +29,8 +26,4

27.1. Персональні комп’ютери 1 -53,4 -53,4 -53,4

22

23

24

21



3 Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Програма розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019  - 2021 роки

27.3. Системний блок 5 +50,0 +50,0 +50,0

27.4. Супровід програмного забезпечення ("ІС ПРО",

"МеДок", "АІС Місцеві бюджети", сертифікати ключів

ЕЦП)
5 +8,0 +8,0 +8,0

27.5. Антивірусний захист інформації 26 +12,3 +12,3 +12,3

27.6. Ремонт, технічне обслуговування персональних

комп'ютерів
1 +9,5 +9,5 +9,5

Управління з питань надзвичайних Разом по завданню: 11 +26,0 +26,0 +26,0

28.1. Супровід програмного забезпечення ("АІС Місцеві

бюджети")
1 +1,5 +1,5 +1,5

28.2. Придбання та налаштування ліцензійного

програмного забезпечення Windows 10 Pro
2 +14,0 +14,0 +14,0

28.3. Антивірусний захист інформації 6 +6,6 +6,6 +6,6

28.4. Оплата послуг Інтернет 1 +1,8 +1,8 +1,8

28.5. Заправка відновлення картриджів та поточний

ремонт техніки
1 +2,1 +2,1 +2,1

Начальник відділу інформаційно-

комп'ютерного забезпечення Оксана БАБАЄВА

28

ситуацій та цивільного захисту 

населення


