
 
ПРОЄКТ №568 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ___ _________ 2021 року  №_____ 

 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради 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″, рішенням Кропивницької 

міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 ″Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік″ зі змінами, враховуючи пропозиції 

головного розпорядника бюджетних коштів, Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 31 січня 2019 року                      

№ 2285 ′′Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного уряду-

вання на 2019-2021 роки′′ (з урахуванням змін, внесених рішеннями міської 

ради від 27 серпня 2019 року № 2722, від 18 грудня 2019 року № 3051, від                      

06 жовтня 2020 року № 3547, від 20 травня 2021 року № 385) згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету та податкової політики, керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради С.Балакірєву. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Бабаєва 35 83 70 

 



Додаток

до рішення  Кропивницької міської ради

 "____" ____________2021 року №________

 +збільшено

-зменшено

Кількість (шт.)
Загальний фонд 

(тис.грн)

Спеціальний фонд 

(тис.грн)

Всього 

(тис.грн)

1 2 3 4 5 6 7

Разом за Програмою, у тому числі: 1

Державний бюджет: - - - -

Міський бюджет: 1 +7,6 +7,6

11 Управління з питань захисту прав дітей Разом по завданню: +7,6 +7,6

11.4.Оплата послуг Інтернет 1 +0,5 +0,5

11.5.Супровід програмного забезпечення ("ІС ПРО", "МеДок", "АІС

Місцеві бюджети", "Реєстр обліку дітей шкільного віку") 4 -0,5 -0,5

11.6.Розробка та впровадження додаткового модуля "Реєстр обліку

дітей дошкільного віку" до програмного забезпечення "Реєстр

обліку дітей шкільного віку"
1 +7,6 +7,6

Начальник управління інформаційних технологій Оксана БАБАЄВА

Програма розвитку місцевого електронного урядування на 

2019 - 2021 роки

Зміни до переліку заходів і завдань Програми розвитку місцевого електронного

урядування на 2019-2021 роки на 2021 рік 

№ з/п

Головний розпорядник бюджетних коштів/ Найменування завдань

Найменування заходу Джерела фінансування (міський бюджет)

2021 рік


