
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 
 

ДВАДЦЯТЬ  ДРУГА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  06  жовтня  2020 року              № 3547 

 

 

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 26 травня 2020 року № 3280 “Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року 

№ 3046 “Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік” (код бюджету 

11201100000)” та пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, 

Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. 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” (зі змінами) згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку та керуючого справами виконавчого комітету міської 

ради А.Бондаренко. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 
Оксана Бабаєва 35 83 70 



Додаток

до рішення Міської ради міста Кропивницького

 06  жовтня  2020  № 3547

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 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Разом за Програмою, у тому числі: 60 -1942,2 -502,0 -2444,2 302 +2856,7 +260,0 +3116,7 +672,5

Державний бюджет: - - - - - - -

Міський бюджет: 60 -1942,2 -502,0 -2444,2 302 +2856,7 +260,0 +3116,7 +672,5

Виконавчий комітет Міської ради міста

Кропивницького Всього:
46 -1582,0 -237,0 -1819,0 6 +1929,8 +1929,8 +110,8

Впровадження/Cупровід програмного Разом по завданню: -1582,0 -1582,0 6 +1929,8 +1929,8 +347,8

забезпечення у виконавчих органах 1.4. Супровід програмного забезпечення ("ІС- ПРО", 

"МеДок", АІС "Місцеві бюджети рівня розпорядника 

бюджетних коштів" - відділ бухгалтерського обліку)
3 +67,8 +67,8 +67,8

1.5. Впровадження системи електронного 

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

8 Створення єдиної структурованої кабельної

системи

8.1. СКС  (0 -поверх, ІІІ - поверх, IV поверх, - 2021 р.)
1 +280,0 +280,0 +280,0

Забезпечення у виконавчих органах Разом по завданню: 46 -237,0  -237,0  -237,0  

сучасною обчислювальною технікою 10.1. Персональні комп'ютери/ноутбук 1 -245,0 -245,0 -245,0

10.6. Джерело безперебійного живлення -12,0 -12,0 -12,0

10.8. Модернізація (серверне обладнання,

відеотрансляція, автоматизовані робочі місця)
24 -10,0 -10,0 -10,0

10.8.1. Відеокарти 4 +24,0 +24,0 +24,0

10.8.3. Модуль пам'яті DDR3 -48,0 -48,0 -48,0

10.8.4. Жорсткі диски 20 +14,0 +14,0 +14,0

10.9. Маршрутизатор 6 +15,0 +15,0   +15,0

10.11. Монітор 1 +8,0 +8,0   +8,0

10.12. Клавіатура, маніпулятор миша 14 +7,0 +7,0 +7,0

13 Відділ з питань праці Разом по завданню: 22 -77,8 -77,8 -77,8

13.2. Створення комплексної системи захисту 

інформації в автоматизованій системі АС класу 3
-115,0 -115 -115

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

13.4. Супровід програмного забезпечення ("ІС ПРО", 

"Соната", "АІС Місцеві бюджети")
3 +8,4 +8,4 +8,4

13.5. Заправка/відновлення картриджів 1 +3,3 +3,3 +3,3

13.6. Оплата послуг Інтернет 1 +4,8 +4,8 +4,8

13.7. Нагрудна камера 1 +3,0 +3,0 +3,0

13.8. Джерела безперебійного живлення 7 +10,5 +10,5 +10,5

14 Управління культури і туризму Разом по завданню: 3 +44,5 +44,5 +44,5

14.1. Персональні комп’ютери 1 +23,0 +23,0 +23,0

14.2. Багатофункціональні пристрої 1 +15,0 +15,0 +15,0

14.3. Заправка/відновлення картриджів 1 +6,5 +6,5 +6,5

+збільшено/-зменшено

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 

(тис.грн)

2020 рік 2021 рік

Програма розвитку місцевого електронного 

урядування на 2019  - 2021 роки

1

10



2 Продовження додатка

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15 Разом по завданню: -199,0 -199,0 70 +460,6 +5,0 +465,6 +266,6

15.1. Персональні комп’ютери 2 +23,0 +23,0 +23,0

15.2. Ноутбуки -27,0 -27,0 -27,0

15.3. Багатофункціональні пристрої 2 +9,0 +9,0 +9,0

15.4. Антивірусний захист інформації 31

15.6. Створення комплексної системи захисту

інформації
-199,0 -199,0 1 +199,0 +199,0

15.7. Легалізація ліцензійного програмного 

забезпечення  (офісний додаток, Windows)
29 +207,0 +207,0 +207,0

15.8. Заправка/відновлення картриджів та поточний 

ремонт техніки
1 +44,5 +44,5 +44,5

15.9. Оплата послуг Інтернет 1 +1,6 +1,6 +1,6

15.10. Супровід програмного забезпечення ("МеДок", 

"АІС Місцеві бюджети", "Звернення громадян")
3 +8,5 +8,5 +8,5

Департамент з питань економічного Разом по завданню: 3 -8,5 -8,5 30 +79,5 +79,5 +71,0

розвитку, торгівлі та інвестицій 16.3. Антивірусний захист інформації -19,0 -19,0 25 +15,0 +15,0 -4,0

16.4. Оплата послуг Інтернет 1 +7,5 +7,5 +7,5

16.5. Заправка/відновлення картриджів та поточний

ремонт техніки
1 +43,0 +43,0 +43,0

16.6. Супровід програмного забезпечення ("Іва", 

"МеДок", "АІС Місцеві бюджети")
3 +10,5 +10,5 3 +14,0 +14,0 +24,5

Управління з питань захисту прав дітей Разом по завданню: 1 +0,5 -73,0 -72,5 24 +35,6 +23,0 +58,6 -13,9

17.1. Персональні комп’ютери -46,0 -46,0 -46,0

17.2. Багатофункціональні пристрої -17,0 -17,0 -17,0

17.3. Принтери -10,0 -10,0 -10,0

17.4. Антивірусний захист інформації 17 +5,1 +5,1 +5,1

17.5. Оплата послуг Інтернет 1 +0,5 +0,5 1 +3,0 +3,0 +3,5

17.6. Заправка/відновлення картриджів та поточний 

ремонт техніки
1 +12,2 +12,2 +12,2

17.7. Супровід програмного забезпечення ("ІС ПРО", 

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

шкільного віку")

4 +15,3 +15,3 +15,3

17.8. Ноутбук 1 +23,0 +23,0 +23,0

Управління капітального будівництва Разом по завданню: -8,0 -8,0 5 +23,0 +46,0 +69,0 +61,0

18.1. Персональні комп’ютери 3 +69,0 +69,0 +69,0

18.2. Багатофункціональні пристрої 2 +23,0 -15,0 +8,0 +8,0

18.3. Джерела безперебійного живлення -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -16,0

19 Управління охорони здоров'я Разом по завданню: -113,0 -113,0 2 +18,0 +18,0 -95,0

19.1. Персональні комп’ютери -46,0 -46,0 -46,0

19.2. Ноутбуки -27,0 -27,0 -27,0

19.3. Копіювальний апарат -40,0 -40,0 -40,0

19.5. Заправка/відновлення картриджів та поточний

ремонт техніки
1 +15,0 +15,0 +15,0

19.6. Оплата послуг Інтернет 1 +3,0 +3,0 +3,0

Управління освіти Разом по завданню: 20 +37,0 +156,0 +193,0 +193,0

20.1. Персональні комп’ютери/ноутбуки 7  +97,0 +97,0 +97,0

20.2. Принтери -9,0 -9,0 -9,0

20.3. Багатофункціональні пристрої 5 +45,0 +45,0 +45,0

20.4. Антивірусний захист інформації/прикладне 

програмне забезпечення
5 +2,0 +2,0 +2,0

20.5. Ксерокопіювальний пристрій 1 +23,0 +23,0 +23,0

20.6. Заправка/відновлення картриджів та поточний 

ремонт техніки
1 +20,0 +20,0 +20,0

20.7. Оплата послуг Інтернет 1 +15,0 +15,0 +15,0

Головне управління житлово-комунального 

господарства

16

17

18

20



3 Продовження додатка

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21 Управління комунальної власності Разом по завданню: -136,0 -23,0 -159,0 2 +12,2 +12,2 -146,8

21.2. Багатофункціональні пристрої -17,0 -17,0 -17,0

21.4. Монітор -6,0 -6,0 -6,0

21.7. Створення комплексної системи захисту

інформації в АС класу 3
-136,0 -136,0 -136,0

21.10. Заправка/відновлення картриджів та поточний 

ремонт техніки
1 +10,0 +10,0 +10,0

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

Управління молоді та спорту Разом по завданню: 4 +12,8 +12,8 +12,8

22.6. Супровід програмного забезпечення ("МеДок",

АІС "Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних

коштів")

2 +3,8 +3,8 +3,8

22.7. Заправка/відновлення картриджів та поточний 

ремонт техніки
1 +6,0 +6,0 +6,0

20.8. Оплата послуг Інтернет 1 +3,0 +3,0 +3,0

Управління розвитку транспорту та  Разом по завданню: -23,0 -23,0 3 +12,6 +12,6 -10,4

зв'язку 23.1. Персональні комп’ютери -23,0 -23,0 -23,0

23.4. Заправка/відновлення картриджів та поточний

ремонт техніки
1 +6,6 +6,6 +6,6

23.5. Супровід програмного забезпечення ("МеДок",

АІС "Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних

коштів") 

2 +6,0 +6,0 +6,0

Управління містобудування та Разом по завданню: 5 +43,0 +43,0 +43,0

архітектури 24.2. Легалізація ліцензійного програмного

забезпечення (офісний додаток)
5 +43,0 +43,0 +43,0

Управління земельних відносин та Разом по завданню: 32 +134,1 +30,0 +164,1 +164,1

охорони навколишнього природного 25.2. Багатофункціональні пристрої 3 +30,0 +30,0 +30,0

 середовища 25.6. Джерела безперебійного живлення 10 +40,0 +40,0 +40,0

28.8. Жорсткі диски SSD 2 +4,4 +4,4 +4,4

25.9. Заправка/відновлення картриджів та поточний

ремонт техніки
1 +74,8 +74,8 +74,8

25.10. Оплата послуг Інтернет 1 +3,6 +3,6 +3,6

25.11. Антивірусний захист інформації 15 +11,3 +11,3 +11,3

26 Управління Державного архітектурно- Разом по завданню: -2,3 -2,3 34 +51,3 +51,3 +49,0

будівельного контролю 26.4. Антивірусний захист інформації -2,3 -2,3 10 +5,7 +5,7 +3,4

26.7. Заправка/відновлення картриджів та поточний

ремонт техніки
1 +7,5 +7,5 +7,5

26.8. Оновлення та супровід програмного забезпечення

("ІС- ПРО", "МеДок", АІС "Місцеві бюджети рівня

розпорядника бюджетних коштів", "Кореспонденція")
4 +13,1 +13,1 +13,1

26.9. Комп'ютерне обладнання (жорсткий диск SSD, веб-

камера, маніпулятор миша дротова, акустична система,

флеш-накопичувач)

16 +15,4 +15,4 +15,4

26.10. Нагрудна камера 3 +9,6 +9,6 +9,6

27 Фінансове управління Разом по завданню: 2 -25,0 -25,0 32 +31,5 +31,5 -6,5

27.1. Персональні комп’ютери -46,0 -46,0 -46,0

27.2. Багатофункціональні пристрої -15,0 -15,0 -15,0

27.3. Системні блоки 2 +36,0 +36,0 +36,0

27.4. Супровід програмного забезпечення ("ІС ПРО",

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

ЕЦП) 
5 +10,0 +10,0 +10,0

24

25

22

23



4 Продовження додатка

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16

27.5. Антивірусний захист інформації 26 +12,0 +12,0 +12,0

27.6. Ремонт, технічне обслуговування персональних

комп'ютерів
1 +9,5 +9,5 +9,5

28 Управління з питань надзвичайних Разом по завданню: 8 -14,9 -14,9 8 +9,0 +9,0 -5,9

ситуацій та цивільного захисту населення 28.1. Супровід програмного забезпечення ("АІС Місцеві

бюджети")
1 +1,3 +1,3 1 +2,8 +2,8 +4,1

28.2. Придбання та налаштування ліцензійного

програмного забезпечення Windows 10 Pro
-14,0 -14,0 -14,0

28.3. Антивірусний захист інформації 6 -3,2 -3,2 6 +4,0 +4,0 +0,8

28.4. Оплата послуг Інтернет 1 +1,0 +1,0 +1,0

28.5. Заправка/відновлення картриджів та поточний

ремонт техніки
1 +2,2 +2,2 +2,2

Начальник управління інформаційних технологій Оксана БАБАЄВА


