
Доопрацьовано 16.11.2021 

 

ПРОЄКТ № 816 

 
 

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″ 

(зі змінами) 

  
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України ″Про місцеве самоврядування в Україні″, рішенням Кропивницької 

міської ради від 07 вересня 2021 року № 715 22 грудня 2020 року ″Про 

внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року 

№ 43 ″Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік″, 

враховуючи пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, 

Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2285 ″Про 

затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування 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, від 07 вересня 2021 року     

№ 725) згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

Оксана Бабаєва 35 83 70 



Додаток

до рішення  Кропивницької міської ради

 "____" ____________2021 року №________

 

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:

Державний бюджет: - - - -

Міський бюджет: -214,76 -96,35 -311,11

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  -121,26 -95,25 -216,51

1 Впровадження/Обслуговування  програмного 

забезпечення у виконавчих органах

Разом по завданню:
-62,90 -95,25 -158,15

1.3. Супровід програмного забезпечення ("ІС- ПРО", "МеДок", АІС 

"Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів" - відділ 

бухгалтерського обліку, засіб КЕП)

4 -52,06 -52,06

1.4. Впровадження системи електронного документообігу, побудова 

технічного захисту інформації 
-10,84 -10,84

5 Створення єдиної структуруваної кабельної системи СКС (монтажні роботи) -20,0 -20,0

6 Забезпечення сучасною обчислювальною технікою Разом по завданню: -2,93 -95,25 -98,18

6.1.  Персональні комп'ютери/ноутбук 4 -1,07 -95,25 -96,32

6.2. Вебкамери +0,58 +0,58

6.3. Модернізація серверного обладнання (жорсткі диски) -2,44 -2,44

7 Технічний захист інформації Перевірка захищеності об’єкту інформаційної діяльності / 

монтаж системи
-0,1 -0,1

8 Непередбачені експлуатаційні витрати -35,33 -35,33

10 Департамент з питань економічного розвитку Разом по завданню:

10.1. Антивірусний захист інформації 29 +2,8 +2,8

10.2. Оплата послуг Інтернет -4,4 -4,4

10.3. Нагрудна камера -3,0 -3,0

10.4. Супровід програмного забезпечення ("Іва", "МеДок", 

"АІС Місцеві бюджети", сертифікати ключів ЕЦП)
5 +16,0 +16,0

10.5. Джерела безперебійного живлення 1 -6,0 -6,0

10.6. Вебкамери 2 -6,4 -6,4

10.7. Жорсткий диск, вентилятор 2 +1,0 +1,0

12 Управління охорони здоров'я Разом по завданню: -99,4 -99,4

12.2. Оплата послуг Інтернет/хостинг +0,4 +0,4

12.3. Супровід програмного забезпечення ("Іва", "МеДок", "АІС

Місцеві бюджети", МедСтат)
+0,2 +0,2

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 зі змінами

+збільшено/-зменшено

№ з/п

Головний розпорядник бюджетних коштів/ Найменування завдань

Найменування заходу Джерела фінансування (міський бюджет)

2021 рік



2

Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7

12.4. Створення комплексної системи захисту інформації -100,0 -100,0

19 Фінансове управління Разом по завданню: +5,9 -1,1 +4,8

19.1. Персональні комп’ютери 2 +15,9 +15,9

19.2. Багатофункціональні пристрої -17,0 -17,0

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

Місцеві бюджети", сертифікати ключів ЕЦП) 
+5,9 +5,9

Начальник управління

інформаційних технологій Оксана БАБАЄВА


