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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

від  "___"  ________  2022 року             № _____ 

 

 

Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради 

від 04 лютого 2022 року № 1097  

"Про затвердження Програми  

цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки" 

(зі змінами)  

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", законами України "Про 

Національну програму інформатизації", "Про Концепцію Національної 

програми інформатизації", "Про доступ до публічної інформації", постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 56 "Деякі питання 

цифрового розвитку" та враховуючи пропозиції головних розпорядників 

бюджетних коштів, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого              

2022 року № 1097 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на             

2022 - 2024 роки" (зі змінами), а саме Заходи до Програми цифрового розвитку 

на 2022 - 2024 роки викласти у новій редакції згідно з додатками 1, 2.  

 

 

 

Секретар міської ради         Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 
 

Олена Іщенко 35 83 70



 

Додаток 1 

до рішення Кропивницької міської ради 

"_____"________________ 2022 року №_____ 

 

Заходи до Програми цифрового розвитку на 2023 рік (нова редакція) 

(грн) 

№ з/п Заходи програми Виконавці (співвиконавці) 

Джерела 

фінансування 

(загальний 

фонд (ЗФ); 

спеціальний 

фонд (СФ)) 

Обсяг 

коштів 
2023 рік Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Організаційне та методичне забезпечення Програми 

1.1. 

Проведення моніторингу технічно-інформаційних ресурсів 

Виконавчі органи міської ради - - - 

Забезпечення інформаційно - комунікаційної 

інфраструктури виконавчих органів міської ради через 

ефективне гнучке використання програмних і технічних 

ресурсів, їх надійну роботу, розгортання нових технологій, 

побудову надійної системи безпеки інформаційних систем 

1.2. 

Сприяння провайдерам Інтернету у створенні умов для організації 

безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету 

Кропивницької міської територіальної громади Виконавчі органи міської ради - - - 

Забезпечення доступу до всіх електронних послуг та сервісів 

для мешканців міста, зокрема через забезпечення 

безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету 

1.3. 

Взаємодія територіальної громади в процесах розвитку 

муніципального управління щодо створення безбар’єрного 

простору, рівних умов окремих сфер життя та безперешкодного 

доступу до інформаційного середовища 

Виконавчі органи міської ради - - - 

Забезпечення вільного доступу для всіх до цифрової 

інфраструктури, отримання цифрових навичок та цифрових 

сервісів 

1.4. 

Популяризація використання інструментів електронної демократії 

(петиції, звернення, запити, консультації, громадський бюджет тощо) 

та єдиної інформаційної системи ЦНАП "Прозорий офіс" 

Кропивницької міської територіальної громади 

Департамент з питань економічного 

розвитку, Департамент надання 

адміністративних послуг, Департамент 

соціальної політики, відділ по роботі зі 

зверненнями громадян, відділ 

комунікацій з громадськістю 

- - - 

Забезпечення підвищення рівня цифрових навичок та 

ефективне використання міських електронних сервісів 

1.5. 

Впровадження системи електронного документообігу (дослідно- 

промислова експлуатація) у виконавчих органах міської ради 

 
Виконавчі органи міської ради - - - 

Забезпечення централізованого моніторингу діяльності 

територіальної громади 

1.6. 

Внесення змін в існуючі та прийняття нових необхідних методичних 

та нормативних документів, які будуть необхідні для реалізації 

Програми Виконавчі органи міської ради - - - 

Упорядкування всього комплексу діючих нормативних 

актів, їх узагальнення та систематизація 

2. Розвиток фіксованого широкосмугового Інтернету 

2.1. 

Побудова структурованої кабельної системи у виконавчих органах 

міської ради, підпорядкованих підприємств та установ 

Управління інформаційних технологій - - - 

Об'єднання виконавчих органів міської ради, 

підпорядкованих підприємств та установ в єдиному 

інформаційному та комунікаційному просторі 
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2.2. 

Надання можливості населенню безкоштовного користування 

Інтернетом на активних локаціях міста 
Виконавчі органи міської ради - - - 

Створення цифрового простору для можливості вільного 

користування швидкісним Інтернетом у парках та на 

вулицях міста 

3. Політика відкритих даних 

3.1. Впровадження ефективно-корисних інструментів управління й 

суспільних проєктів на основі відкритих даних 
Виконавчі органи міської ради - - - 

Підвищення ефективності та прозорості роботи органів 

влади, надання громадянам доступу до публічної інформації, 

поліпшення бізнес-клімату міста 

4. Цифрова освіта 

4.1. 

Створення соціальних ініціатив та програм підготовки розвитку 

професійних цифрових компетентностей для фахівців різних 

галузей діяльності та представників різних цільових груп                   населення 
Виконавчі органи міської ради - - - 

Формування та розвиток цифрових навичок та 

компетентностей, підвищення рівня цифрової грамотності 

громадян в умовах розвитку цифрової економіки та 

цифрового суспільства 

4.2. 

Проведення тренінгів онлайн-безпеки, інформаційних компаній, 

навчальних онлайн дискусій, комп’ютерних хабів для дітей, батьків 

та осіб поважного віку 

Управління інформаційних технологій, 

управління освіти, 

управління культури і              туризму 

- - - 

Визначення правил безпечного використання інтернету для 

різних верств населення 

5. Соціальний захист 

5.1. 

Забезпечення оцифрування паперових документів та особових 

справ інституцій соціального захисту (у т.ч. архівних) для 

функціональної взаємодії з Єдиною інформаційною системою 

соціальної сфери 

Департамент соціальної політики - - - 

Скорочення підготовчого етапу для отримання державної 

соціальної підтримки в зв'язку з наявністю електронного 

архіву про кожного, хто має право, отримує чи колись 

отримував будь-який вид державної соціальної підтримки 

6. Безпечне місто 

6.1. 

Розвиток та надійне використання контенту системи 

відеоспостереження міста Кропивницького Управління з питань запобігання і 

виявлення корупції - - - 

Покращення охорони громадського порядку в місті, 

здійснення профілактики правопорушень та попередження 

скоєння злочинів 

6.2. 

Підвищення рівня обізнаності громадян щодо небезпек в  

цифровому середовищі 
Управління інформаційних технологій, 

виконавчі органи міської ради - - - 

Формування навичок та популяризація серед громадян 

безпечного поводження в цифровому середовищі 

7. Охорона здоров'я 

7.1. 
Використання медичної інформаційної системи "Медстар" в межах 

взаємодії функціонування системи e-Health Управління охорони здоров'я - - - 
Спрощення процесу отримання медичної допомоги 

8. Культура 

8.1. 

Дослідження, впровадження та адаптація під міжнародні стандарти 

каталогізації міської автоматизованої бібліотечної інформаційної 

системи "Koha" 

Управління культури і туризму 

- - - 

Створення сприятливих умов для організації та проведення 

заходів, спрямованих на розвиток та підтримку цифрового 

розвитку, а також зміцнення матеріально-технічної бази 

управління 

8.2. 
Розвиток та підтримка бібліотечного простору міста єдиним 

електронним каталогом для надання якісних послуг від бібліотек 
- - - 

8.3. 

Формування туристично-інформаційного простору програмно- 

технічними засобами оцифрування локацій та адаптації цифрового 

контенту на базі геоінформаційних систем (інтерактивно- 

віртуальні панорами, 3D екскурсії, інтер’єри, пейзажі інше) 

- - - 
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9. Розумний та зручний простір 

9.1. 

Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в 

міському електричному та автомобільному транспорті загального 

користування у місті 
Управління транспорту та зв’язку, 

КП "Електротранс" - - - 

Забезпечення належного обліку фактично наданих 

транспортних послуг міським пасажирським транспортом та 

здійснення справляння плати за транспортні послуги 

9.2. 

Забезпечення автоматизованої системи диспетчеризації та 

модернізація розвитку мереж вуличного освітлення із                 

використанням сучасних енергоефективних технологій 
Головне управління житлово- 

комунального господарства,  

КП "Міськсвітло" 

- - - 

Зменшення видатків міського бюджету на експлуатаційні 

витрати та сплати за використану електричну енергію, 

забезпечення належного рівня та якості освітленості вулиць 

міста, зменшення випадків правопорушень та скоєння ДТП,  

покращення естетичного вигляду вулиць міста 

10. Упровадження, супровід інформаційно-комунікаційних систем та розвиток єдиного цифрового простору 

 

10.1. 

Розробка, впровадження та технічна підтримка програмних 

продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, 

сервісів. Доступ до глобальної мережі Інтернет 

Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради ЗФ 850 217 850 217 

Підтримка та забезпечення розвитку офіційного сайту 

Кропивницької міської ради https://kr-rada.gov.ua, порталу 

відкритих даних Кропивницького https://data.kr-rada.gov.ua, 

"Освітня карта Кропивницького"; супровід системи 

"Контактний центр"/Гаряча лінія міського голови та 

системи електронного документообігу з придбанням 

ліцензій клієнтського доступу Microsoft; технічний захист 

інформації; забезпечення  високошвидкісного і безпечного 

підключення та користування глобальною мережею 

Інтернет структурних підрозділів міської ради; придбання 

ліцензійного програмного забезпечення Microsoft, 

антивірусний захист інформації та іншого для забезпечення 

потреб структурних підрозділів міської ради; технічний  

супровід інвестиційного порталу міста "Kropinvest", 

реалізація проєкту "Діловий Кропивницький онлайн 

(BusinessKrop-online)",          використання систем: "Енергоплан" 

(моніторинг споживання енергоресурсів), "ІС-ПРО", 

"Медок", "Звернення громадян", "АІС-Місцеві бюджети 

рівня розпорядника бюджетних коштів", "АВК-5", 

"Квартирний облік", "Облік кадрів", "ІС-Парус". 

Функціонування та надійне використання контенту системи 

відеоспостереження міста  

Головне управління житлово-

комунального господарства ЗФ 91 150 91 150 

Департамент з питань економічного 

розвитку 
ЗФ 73 600 73 600 

Департамент соціальної політики ЗФ 314 300 314 300 

Управління Державного архітектурно- 

будівельного контролю ЗФ 28 400 28 400 

Управління з питань захисту прав дітей ЗФ 64 500 64 500 

Управління комунальної власності ЗФ 45 900 45 900 

Управління культури і туризму ЗФ 7 500 7 500 

Управління молоді та спорту ЗФ 32 600 32 600 

Управління освіти ЗФ 10 000 10 000 

Управління охорони здоров'я ЗФ 19 000 19 000 

Управління транспорту та зв’язку ЗФ 14 700 14 700 
 

Управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища 

ЗФ 49 000 49 000 
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Фінансове управління ЗФ 65 000 65 000 

 

  

Разом по завданню: ЗФ 1 665 867 1 665 867 
 

10.2. 

Забезпечення належного рівня інформаційної безпеки та створення  

кіберфізичного простору щодо захисту інформаційно- 

телекомунікаційних систем 

Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради 
ЗФ 120 000 120 000 

Виконання вимог діючого законодавства щодо захисту 

персональних даних 

  
Разом по завданню: ЗФ 120 000 120 000 

 

10.3. Придбання/оновлення сучасною обчислювальною технікою 
Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради 

ЗФ 190 540 190 540 
Поліпшення матеріально-технічної бази, розширення 

інформаційного простору, своєчасне наповнення 

інформацією загальнодержавних, міських інформаційних 

ресурсів 

СФ 832 600 832 600 

Головне управління житлово-

комунального господарства 

ЗФ 15 000 15 000 

СФ 23 000 23 000 

Департамент з питань економічного 

розвитку ЗФ 19 000 19 000 

Департамент соціальної політики ЗФ 72 000 72 000 

Управління Державного архітектурно- 

будівельного контролю 
ЗФ 22 700 22 700 

Управління з питань захисту прав дітей СФ 22 000 22 000 

Управління культури і туризму ЗФ 38 500 38 500 

Управління молоді та спорту ЗФ 18 000 18 000 

Управління освіти СФ 54 000 54 000 

Управління охорони здоров’я СФ 29 000 29 000 

Управління транспорту та зв’язку  СФ 28 990 28 990 

Управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища 

ЗФ 58 100 58 100 

СФ 138 000 138 000 

Фінансове управління ЗФ 47 700 47 700 

Фортечна районна у місті                  

Кропивницькому рада 
СФ 198 700 198 700 

  

Разом по завданню: 
ЗФ 481 540 481 540 

 

СФ 1 326 290 1 326 290 
 

  

Разом за Програмою: 

ЗФ 2 267 407 2 267 407 
 

СФ 1 326 290 1 326 290 
 

 

 

Начальник управління інформаційних технологій Оксана БАБАЄВА 
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Додаток 2 

до рішення Кропивницької міської ради 

"_____"____________2022 року №_____ 

 

Заходи до Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки (нова редакція) 

       (грн) 

№ з/п 
Заходи 

програми 
Виконавці (співвиконавці) 

Джерела 

фінансування 

(загальний 

фонд (ЗФ); 

спеціальний 

фонд (СФ)) 

Обсяг коштів 

В тому числі по роках (грн) 

Очікуваний результат 
2022 рік 2023 рік 2024 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Організаційне та методичне забезпечення Програми 

1.1. 

Проведення моніторингу технічно-інформаційних ресурсів 

Виконавчі органи міської ради - - - - - 

Забезпечення інформаційно - комунікаційної 

інфраструктури виконавчих органів міської 

ради через ефективне гнучке використання 

програмних і технічних ресурсів, їх надійну 

роботу, розгортання нових технологій, 

побудову надійної системи безпеки 

інформаційних систем 

1.2. 

Сприяння провайдерам Інтернету у створенні умов для 

організації безперешкодного доступу до високошвидкісного 

Інтернету Кропивницької міської територіальної громади 
Виконавчі органи міської ради - - - - - 

Забезпечення доступу до всіх електронних 

послуг та сервісів для мешканців міста, зокрема 

через забезпечення безперешкодного доступу 

до високошвидкісного Інтернету 

1.3. 

Взаємодія територіальної громади в процесах розвитку 

муніципального управління щодо створення безбар’єрного 

простору, рівних умов окремих сфер життя та 

безперешкодного доступу до інформаційного середовища 

Виконавчі органи міської ради - - - - - 

Забезпечення вільного доступу для всіх до 

цифрової інфраструктури, отримання цифрових 

навичок та цифрових сервісів 

1.4. 

Популяризація використання інструментів електронної 

демократії (петиції, звернення, запити, консультації, 

громадський бюджет тощо) та єдиної інформаційної системи 

ЦНАП "Прозорий офіс" Кропивницької міської територіальної 

громади 

Департамент з питань економічного 

розвитку, Департамент надання 

адміністративних послуг, 

Департамент соціальної політики, 

відділ по роботі зі зверненнями 

громадян, відділ комунікацій з 

громадськістю 

- - - - - 

Забезпечення підвищення рівня цифрових 

навичок та ефективне використання міських 

електронних сервісів 

1.5. 

Впровадження системи електронного документообігу 

(дослідно- промислова експлуатація) у виконавчих органах 

міської ради 

 

Виконавчі органи міської ради - - - - - 

Забезпечення централізованого моніторингу 

діяльності територіальної громади 

1.6. 

Внесення змін в існуючі та прийняття нових необхідних 

методичних та нормативних документів, які будуть необхідні 

для реалізації Програми Виконавчі органи міської ради - - - - - 

Упорядкування всього комплексу діючих 

нормативних актів, їх узагальнення та 

систематизація 

2. Розвиток фіксованого широкосмугового інтернету 

2.1. 

Побудова структурованої кабельної системи у виконавчих 

органах міської ради, підпорядкованих підприємств та установ 
Управління інформаційних технологій ЗФ 150 000   150 000 

Об'єднання виконавчих органів міської ради, 

підпорядкованих підприємств та установ в 

єдиному інформаційному та комунікаційному 

просторі 

2.2. 

Надання можливості населенню безкоштовного користування 

інтернетом на активних локаціях міста Виконавчі органи міської ради - - - - - 

Створення цифрового простору для можливості 

вільного користування швидкісним інтернетом 

у парках та на вулицях міста 
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3. Політика відкритих даних 

3.1. 

Впровадження ефективно-корисних інструментів управління й 

суспільних проєктів на основі відкритих даних 
Виконавчі органи міської ради - - - - - 

Підвищення ефективності та прозорості роботи 

органів влади, надання громадянам доступу до 

публічної інформації, поліпшення бізнес 

клімату міста 

4. Цифрова освіта 

4.1. 

Створення соціальних ініціатив та програм підготовки 

розвитку професійних цифрових компетентностей для 

фахівців різних галузей діяльності та представників різних 

цільових груп                   населення 

Виконавчі органи міської ради - - - - - 

Формування та розвиток цифрових навичок та 

компетентностей, підвищення рівня цифрової 

грамотності громадян в умовах розвитку 

цифрової економіки та цифрового суспільства 

4.2. 

Проведення тренінгів онлайн-безпеки, інформаційних 

компаній, навчальних онлайн дискусій, комп’ютерних хабів 

для дітей, батьків та осіб поважного віку 

Управління інформаційних технологій, 

управління освіти,  

управління культури і       туризму 

- - - - - 

Визначення правил безпечного використання 

інтернету для різних верств населення 

5. Соціальний захист 

5.1. 

Забезпечення оцифрування паперових документів та особових 

справ інституцій соціального захисту (у т.ч. архівних) для 

функціональної взаємодії з Єдиною інформаційною системою 

соціальної сфери 

Департамент соціальної політики - - - - - 

Скорочення підготовчого етапу для отримання 

державної соціальної підтримки в зв'язку з 

наявністю електронного архіву про кожного, 

хто має право, отримує чи колись отримував 

будь-який вид державної соціальної підтримки 

6. Безпечне місто 

6.1. 

Розвиток та надійне використання контенту системи 

відеоспостереження міста Кропивницького 
Управління з питань запобігання і 

виявлення корупції 
- - - - - 

Покращення охорони громадського порядку в 

місті, здійснення профілактики правопорушень 

та попередження скоєння злочинів 

6.2. 

Підвищення рівня обізнаності громадян щодо небезпек в  

цифровому середовищі 
Управління інформаційних технологій, 

виконавчі органи міської ради 
- - - - - 

Формування навичок та популяризація серед 

громадян безпечного поводження в цифровому 

середовищі 

7. Охорона здоров'я 

7.1. 

Використання медичної інформаційної системи "Медстар" в 

межах взаємодії функціонування системи e-Health для 

реалізації робочих процесів закладів охорони здоров'я та 

автоматизації робочих місць 

Управління охорони здоров'я - - - - - 

Спрощення процесу отримання медичної 

допомоги 

8. Культура 

8.1. 

Дослідження, впровадження та адаптація під міжнародні 

стандарти каталогізації міської автоматизованої бібліотечної 

інформаційної системи "Koha" 

Управління культури і туризму 

- - - - - 

Створення сприятливих умов для організації та 

проведення заходів, спрямованих на розвиток 

та підтримку цифрового розвитку, а також 

зміцнення матеріально-технічної бази 

управління 
8.2. 

Розвиток та підтримка бібліотечного простору міста єдиним 

електронним каталогом для надання якісних послуг від 

бібліотек 
- - - - - 

8.3. 

Формування туристично-інформаційного простору 

програмно- технічними засобами оцифрування локацій та 

адаптації цифрового контенту на базі геоінформаційних систем 

(інтерактивно-віртуальні панорами, 3D екскурсії, інтер’єри, 

пейзажі інше) 

- - - - - 

9. Розумний та зручний простір 

9.1. 

Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду 
в міському електричному та автомобільному транспорті 
загального користування у місті 

Управління транспорту та зв’язку, 

 КП "Електротранс" - - - - - 

Забезпечення належного обліку фактично 

наданих транспортних послуг міським 

пасажирським транспортом та здійснення 

справляння плати за транспортні послуги 
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9.2. 

Забезпечення автоматизованої системи диспетчеризації та 

модернізація розвитку мереж вуличного освітлення із 

використанням сучасних енергоефективних технологій Головне управління житлово-

комунального  господарства,  

КП "Міськсвітло" 
- - - - - 

Зменшення видатків міського бюджету на 

експлуатаційні витрати та сплати за 

використану електричну енергію, забезпечення 

належного рівня та якості освітленості вулиць 

міста, зменшення випадків правопорушень та 

скоєння ДТП, покращення естетичного вигляду 

вулиць міста 

10. Упровадження, супровід інформаційно-комунікаційних систем та розвиток єдиного цифрового простору 

 

10.1. 

Розробка, впровадження та технічна підтримка програмних 

продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, 

сервісів. Доступ до глобальної мережі Інтернет 

Виконавчий комітет Кропивницької 

міської   ради ЗФ 3 462 487 1 379 290 850 217 1 232 980 
Підтримка та забезпечення розвитку 

офіційного сайту Кропивницької міської ради 

https://kr-rada.gov.ua, порталу відкритих даних 

Кропивницького https://data.kr-rada.gov.ua, 

"Освітня карта Кропивницького"; супровід 

системи "Контактний центр"/Гаряча лінія 

міського голови та системи електронного 

документообігу з придбанням ліцензій 

клієнтського доступу Microsoft; технічний 

захист інформації; забезпечення  

високошвидкісного і безпечного підключення 

та користування глобальною мережею Інтернет 

структурних підрозділів міської ради; 

придбання ліцензійного програмного 

забезпечення Microsoft, антивірусний захист 

інформації та іншого для забезпечення потреб 

структурних підрозділів міської ради; 

технічний  супровід інвестиційного порталу 

міста "Kropinvest", реалізація проєкту "Діловий 

Кропивницький онлайн (BusinessKrop-online)", 

використання систем: "Енергоплан" 

(моніторинг споживання енергоресурсів), "ІС-

ПРО", "Медок", "Звернення громадян", "АІС-

Місцеві бюджети рівня розпорядника 

бюджетних коштів", "АВК-5", "Квартирний 

облік", "Облік кадрів", "ІС-Парус". 

Функціонування та надійне використання 

контенту системи відеоспостереження міста 

Головне управління житлово-

комунального  господарства 
ЗФ 289 250 66 700 91 150 131 400 

Департамент з питань економічного 
розвитку ЗФ 522 800 133 400 73 600 315 800 

Департамент соціальної політики ЗФ 764 135 72 535 314 300 377 300 

Управління Державного архітектурно- 

будівельного контролю ЗФ 81 010 20 600 28 400 32 010 

Управління з питань захисту прав дітей ЗФ 136  035 18 535 64 500 53 000 

Управління комунальної власності ЗФ 93 100 30 200 45 900 17 000 

Управління культури і туризму ЗФ 13 500  7 500 6 000 

Управління молоді та спорту ЗФ 68 800 20 500 32 600 15 700 

Управління освіти ЗФ 266 300 148 000 10 000 108 300 

Управління охорони здоров'я ЗФ 69 116 23 800 19 000 26 316 

Управління транспорту та зв’язку ЗФ 52 700 14 500 14 700 23 500 

Управління земельних відносин та 

охорони  навколишнього природного 

середовища 

ЗФ 85 500 19 300 49 000 17 200 

Фінансове управління ЗФ 170 800 50 000 65 000 55 800 

Фортечна районна у місті 

Кропивницькому       рада 
ЗФ 14 400 2 400  12 000 

 Разом по завданню: ЗФ 6 089 933 1 999 760 1 665 867 2 424 306  

10.2. 

Забезпечення належного рівня інформаційної безпеки та 

створення кіберфізичного простору щодо захисту 

інформаційно- телекомунікаційних систем 

Виконавчий комітет Кропивницької 

міської  ради 
ЗФ 120 000  120 000  

Виконання вимог діючого законодавства щодо 

захисту інформації з обмеженим доступом 

Управління охорони здоров'я ЗФ 187 613 89 100  98 513 
Виконання вимог діючого законодавства щодо 

захисту персональних даних 

  
Разом по завданню: ЗФ 307 613 89 100 120 000 98 513 

 

10.3. Придбання/оновлення сучасною обчислювальною технікою 
Виконавчий комітет Кропивницької 

міської           ради 

ЗФ 234 820 5 280 190 540 39 000 Поліпшення матеріально-технічної бази, 

розширення інформаційного простору, 

своєчасне наповнення інформацією 

загальнодержавних, міських  інформаційних 

ресурсів 

СФ 878 600  832 600 46 000 

Головне управління житлово-

комунального  господарства 

ЗФ 105 600  15 000 90 600 

СФ 23 000  23 000  

Департамент з питань економічного 

розвитку 

ЗФ 31 000  19 000 12 000 

СФ 23 000   23 000 

  



8 

 

        Продовження додатка 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Департамент соціальної політики ЗФ 143 440 14 140 72 000 57 300  

Управління Державного архітектурно- 

будівельного контролю 
ЗФ 48 970  22 700 26 270 

Управління з питань захисту прав дітей СФ 64 000  22 000 42 000 

Управління комунальної власності ЗФ 6 000   6 000 

Управління культури і туризму ЗФ 73 800  38 500 35 300 

Управління молоді та спорту 
ЗФ 38 000  18 000 20 000 

СФ 25 000   25 000 

Управління освіти 

ЗФ 56 000 20 000  36 000 

СФ 239 000  54 000 185 000 

Управління охорони здоров'я СФ 75 000  29 000 46 000 

Управління транспорту та зв’язку СФ 28 990  28 990  

Управління земельних відносин та 

охорони        навколишнього природного 

середовища 

ЗФ 166 100 40 000 58 100 68 000 

СФ 138 000  138 000  

Фінансове управління 
ЗФ 72 700  47 700 25 000 

СФ 19 000   19 000 

Фортечна районна у місті 

Кропивницькому  рада 
СФ 362 500  198 700 163 800 

  

Разом по завданню: 
ЗФ 976 430 79 420 481 540 415 470  

СФ 1 876 090  1 326 290 549 800 
 

  

Разом за Програмою: 

ЗФ 7 523 976 2 168 280 2 267 407 3 088 289 
 

СФ 1 876 090  1 326 290 549 800 
 

 

 

 

Начальник управління інформаційних технологій Оксана БАБАЄВА 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1452 

"Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради   

від 04 лютого 2022 року № 1097 "Про затвердження Програми 

цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки" (зі змінами)  

 

1. Посилання на законодавство 

 

 Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Закон України "Про Національну програму інформатизації", Закон 

України "Про Концепцію Національної програми інформатизації", Закон 

України "Про доступ до публічної інформації", постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 січня 2019 року №56 "Деякі питання цифрового розвитку". 

2. Обставини необхідності розробки проєкту рішення 

 

Обсяг фінансування Програми цифрового розвитку (далі - Програма) на 

2023 рік розрахований відповідно до індексів споживчих цін на 2023 рік та 

пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів. Протягом листопада 

2022 року відбулися засідання робочої групи з підготовки проєкту бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік, оприлюднено 

проєкт рішення Кропивницької міської ради № 1414 "Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік". На підставі 

оприлюдненого проєкту рішення № 1414 управлінням інформаційних 

технологій розроблений проєкт рішення Кропивницької міської ради "Про 

внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року 

№ 1097 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022 - 2024 

роки" (зі змінами), а саме: додатки до Програми цифрового розвитку на 2022 - 

2024 роки викладено в новій редакції. 

 

3. Ціль прийняття проєкту рішення 

 

Програма спрямована на реалізацію політики впровадження 

цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, інформатизації,  

електронного урядування, електронної демократії, створення ефективних 

механізмів управління з використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 

4. Результати розгляду на постійних комісіях та виконавчим 

комітетом. 

 

Проєкт рішення внесено на розгляд: 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради та постійної комісії з 

питань бюджету та податкової політики. 

 



5. Фінансово-економічне обґрунтування  

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету. Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми визначено в 

додатках до проєкту рішення. 

 

 

 

Начальник управління 

інформаційних технологій             Оксана БАБАЄВА



                        Додаток 

до пояснювальної записки 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1452 

"Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року № 1097  

"Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки" (зі змінами) 

                                                      (грн) 

№ з/п 

Заходи програми 

 (затверджено рішенням 

 від 04 лютого 2022 року  

№ 1097) 

Заходи програми  

(проєкт рішення (нова 

редакція)) 

Виконавці 

(співвиконавці) 

Джерела 

фінансування 

(загальний 

фонд (ЗФ); 

спеціальний 

фонд (СФ)) 

Обсяг коштів 

на 2023 рік 

(затверджено 

рішенням від 

04 лютого 

2022 року  

№ 1097) 

Обсяг коштів 

на 2023 рік 

(проєкт 

рішення (нова 

редакція)) 

Очікуваний результат  

(затверджено рішенням від  

04 лютого 2022 року № 1097) 

 

Очікуваний результат  

(проєкт рішення (нова редакція)) 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

2. Розвиток фіксованого широкосмугового інтернету 

2.1. 

Побудова структурованої 

кабельної системи у виконавчих 

органах міської ради, 

підпорядкованих підприємств та 

установ 

 

Управління 

інформаційних 

технологій 

ЗФ 150 000  

 

 

9. Розумний та зручний простір 

9.1. 

Розвиток GPS-систем у 

громадському транспорті, 

інтероперабельність GPS-трекерів 

розкладу руху комунального 

транспорту з розумними 

зупинками та мобільним додатком 

для зручної інформації керування 

часом суспільств 

Впровадження автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду в 

міському електричному та 

автомобільному транспорті 

загального користування у місті 

Управління транспорту 

та зв’язку, 

 КП "Електротранс" 

- - - 

Створення сприятливих умов для 

організації та проведення заходів, 

спрямованих на розвиток та 

підтримку цифрового розвитку, а 

також зміцнення матеріально-

технічної бази управління 

Забезпечення належного обліку 

фактично наданих транспортних 

послуг міським пасажирським 

транспортом та здійснення 

справляння плати за транспортні 

послуги 

10. Упровадження, супровід інформаційно-комунікаційних систем та розвиток єдиного цифрового простору 

10.1. Розробка, впровадження та 

технічна підтримка програмних 

продуктів, модифікація діючих 

інформаційних систем, сайтів, 

сервісів. Доступ до глобальної 

мережі Інтернет 

 Виконавчий комітет 

Кропивницької міської   

ради 
ЗФ 1 169 217 850 217 

Підтримка та забезпечення розвитку 

офіційного сайту Кропивницької 

міської ради https://kr-rada.gov.ua; 

порталу відкритих даних 

Кропивницького https://data.kr-

rada.gov.ua, "Освітня карта 

Кропивницького", впровадження 

системи "Контактний центр", 

технічний супровід інвестиційного 

порталу міста "Kropinvest", реалізація 

проєкту "Діловий Кропивницький 

онлайн (BusinessKrop-online)", 

використання систем: "Енергоплан" 

(моніторинг споживання 

енергоресурсів), "ІС- ПРО", "Медок", 

"Звернення громадян", "АІС- Місцеві 

бюджети рівня розпорядника 

бюджетних коштів", "АВК-5", 

"Квартирний облік", "Облік кадрів". 

Підтримка та забезпечення розвитку 

офіційного сайту Кропивницької 

міської ради https://kr-rada.gov.ua, 

порталу відкритих даних 

Кропивницького https://data.kr-

rada.gov.ua, "Освітня карта 

Кропивницького"; супровід системи 

"Контактний центр"/Гаряча лінія 

міського голови та системи 

електронного документообігу з 

придбанням ліцензій клієнтського 

доступу Microsoft; технічний захист 

інформації; забезпечення  

високошвидкісного і безпечного 

підключення та користування 

глобальною мережею Інтернет 

структурних підрозділів міської 

ради; придбання ліцензійного 

програмного забезпечення Microsoft, 

Головне управління 

житлово-комунального  

господарства 

ЗФ 125 900 91 150 

Департамент з питань 

економічного розвитку ЗФ 279 600 73 600 

Департамент соціальної 
політики 

ЗФ 359 500 314 300 

Управління 

Державного 

архітектурно- 

будівельного контролю 

ЗФ 30 500 28 400 

  

https://data.kr-rada.gov.ua/
https://data.kr-rada.gov.ua/
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 Управління з питань 

захисту прав дітей 
ЗФ 51 000 64 500 

Забезпечення функціонування 

сервісів: реєстрація дітей до першого 

класу ЗЗСО, реєстрація дітей у гуртки 

ЗПО, реєстрація дітей в ЗДО, 

реєстрація учнів у 10-ті профільні 

класи ЗЗСО та мобільного застосунку 

"Освітній навігатор", функціонування 

та надійне використання контенту 

системи відеоспостереження міста 

антивірусний захист інформації та 

іншого для забезпечення потреб 

структурних підрозділів міської 

ради; технічний  супровід 

інвестиційного порталу міста 

"Kropinvest", реалізація проєкту 

"Діловий Кропивницький онлайн 

(BusinessKrop-online)", використання 

систем: "Енергоплан" (моніторинг 

споживання енергоресурсів), "ІС-

ПРО", "Медок", "Звернення 
громадян", "АІС-Місцеві бюджети 

рівня розпорядника бюджетних 

коштів", "АВК-5", "Квартирний 

облік", "Облік кадрів", "ІС-Парус". 

Функціонування та надійне 

використання контенту системи 

відеоспостереження міста 

Управління 

комунальної власності 
ЗФ 29 900 45 900 

Управління культури і 
туризму 

ЗФ 5 000 7 500 

Управління молоді та 
спорту 

ЗФ 25 700 32 600 

Управління освіти ЗФ 96 500 10 000 

Управління охорони 

здоров'я 
ЗФ 25 062 19 000 

Управління транспорту 

та зв’язку 
ЗФ 23 500 14 700 

Управління земельних 

відносин та охорони  

навколишнього 

природного 

середовища 

ЗФ 16 300 49 000 

Фінансове управління ЗФ 52 800 65 000 

Фортечна районна у 

місті Кропивницькому       

рада 

ЗФ 7 000  

   
Разом по завданню: ЗФ 2 297 479 1 665 867   

10.2. 

Забезпечення належного рівня 

інформаційної безпеки та 

створення кіберфізичного 

простору щодо захисту 

інформаційно- 

телекомунікаційних систем 

 Виконавчий комітет 

Кропивницької міської  

ради 

ЗФ 120 000 120 000 

  

Управління охорони 

здоров'я 
ЗФ 93 822  

  
 Разом по завданню: ЗФ 213 822 120 000 

  

10.3. 

Придбання/оновлення сучасною 

обчислювальною технікою 
 Виконавчий комітет 

Кропивницької міської           

ради 

ЗФ 63 300 190 540   

СФ 46 000 832 600 

Головне управління 

житлово-комунального  

господарства 

ЗФ 107 700 15 000 

СФ  23 000 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

ЗФ 40 000 19 000 

СФ 23 000  

Департамент соціальної 

політики 
ЗФ 54 600 72 000 

Управління 

Державного 

архітектурно- 

будівельного контролю 

ЗФ 25 000 22 700 

Управління з питань 

захисту прав дітей 
СФ 42 000 22 000 
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   Управління 
комунальної власності 

ЗФ 11 500  

  

Управління культури і 

туризму 
ЗФ 42 700 38 500 

Управління молоді та 

спорту 

ЗФ 20 000 18 000 

СФ 25 000  

Управління освіти 

ЗФ 33 000  

СФ 50 000 54 000 

Управління охорони 

здоров'я 
СФ 46 000 29 000 

Управління транспорту 

та зв’язку СФ 23 000 28 990 

Управління земельних 

відносин та охорони        

навколишнього 

природного 

середовища 

ЗФ 64 000 58 100 

СФ  138 000 

Фінансове управління 
ЗФ 23 900 47 700 

СФ 18 000  

Фортечна районна у 

місті Кропивницькому  

рада 

СФ 156 200 198 700 

   

Разом по завданню: 
ЗФ 635 700 481 540 

  

СФ 429 200 1 326 290 

   

Разом за Програмою: 

ЗФ 3 147 001 2 267 407 

  

СФ 429 200 1 326 290 

 

 

Начальник управління 

інформаційних технологій                      Оксана БАБАЄВА 
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