
   
          

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від  23  липня  2019 року         №415 

 

 

Про погодження проекту рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

″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 статтею 143 Конституції України, статтею 52 Закону 

України ″Про місцеве самоврядування в Україні″, враховуючи рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 07 травня 2019 року №2476 ″Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 

2018 року №2263 ″Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік″ та 

пропозицію головного розпорядника бюджетних коштів, Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького ″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″, що додається. 

 

2. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення внести даний 

проект рішення на розгляд міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради А.Бондаренко. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради        Олександр МОСІН 
 

 

 

Оксана Бабаєва  22 26 44 



 

  ПОГОДЖЕНО 
 

рішенням Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького 

від ″___″ __________ 2019 року № _____ 

Проект 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___ _________ 2019 року  №_____ 

 

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  07 травня 2019 року №2476 ″Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 

2018 року №2263″Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік″ та 

пропозицію головного розпорядника 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 No 2285 ′′Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки′′ 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                       

А.Бондаренко. 

 

 

Міський голова                                    А.РАЙКОВИЧ 
 

 

 

Оксана Бабаєва 22 26 44 



Додаток
до рішення Міської ради міста Кропивницького

від "_____" ___________ 2019 року  №_________

+ збільшено                                          
- зменшено

Кількість 
(шт.)

Загальний фонд 
(тис.грн.)

Спеціальний фонд 
(тис.грн.) Всього (тис.грн.)

Обсяг фінансування ресурсів 
для виконання завдань 

(тис.грн.)
1 2 3 4 5 6 7

Разом за Програмою, у тому числі:
Державний бюджет:
Міський бюджет: +46,0 +46,0 +46,0

25 Управління земельних відносин та охорони Разом по завданню:
навколишнього природного середовища 25.4. Створення комплексної системи захисту інформації

в автоматизованій системі АС класу 1 1 -11.1 -11.1 -11.1

26.6. Придбання ліцензійного програмного
забезбезпечення Microsoft Office 2 +11,1 +11,1 +11,1

26 Управління Державного архітектурно- Разом по завданню: +46,0 +46,0 +46,0
будівельного контролю 26.2.Джерела безперебійного живлення 3 7.5 7.5

26.6. Персональні комп’ютери 2 +46,0 +46,0 +46,0

Начальник відділу інформаційно - 
О.БАБАЄВА

Зміни та доповнення до Переліку заходів і завдань Програми за роками та головними розпорядниками бюджетних коштів міського бюджету

комп'ютерного забезпечення

Програма розвитку місцевого електронного урядування на
2019-2021 роки

№ з/п

Головний розпорядник бюджетних коштів/ Найменування завдань

Найменування заходу

2019 рік

Джерела фінансуваня (міський бюджет)


