
2 Продовження додатка

Додаток
до рішення Кіровоградської міської ради
27  січня  2015 року № 3916

Загальний 
фонд (тис.грн)

Спеціальний 
фонд (тис.грн)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 52 274,6 124,2 398,8
1.1. Легалізація ліцензійного програмного забезпечення (операційні

системи, офісні програми, системи розпізнавання тексту,
графічні програми)

23,0 23,0
Можливість використання ліцензійного програмного
забезпечення та отримання кваліфікованої підтримки
продуктів та оновлень 

1.2. Виконання робіт зі створення комплексної системи захисту
інформації в автоматизованій системі 84,0 84,0

1.3. Технічне обслуговування автоматичної системи пожежогасіння 3,0 3,0

1.4. Супровід програмного комплексу "Облік звернень громадян" 3,0 3,0
Супровід програмного забезпечення у виконавчому 
комітеті міської ради

1.5. Супровід програмного забезпечення "БЕСТ ПРО", "МеДок" щомісячно 17,7 17,7
1.6. Супровід програмного забезпечення "Квартирний облік"  протягом 

року 7,0 7,0

2.1. Забезпечення виконавчого комітету обчислювальною технікою,
придбання: 25 10,1 102,2 112,3

2.1.1. комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft
Windows 8 77,2 77,2

2.1.2. джерело безперебійного живлення 5 6,0 6,0
2.1.3. багатофункціональний пристрій 5 20,0 20,0
2.1.4. монітор 2 5,0 5,0
2.1.5. паяльна станція 1 1,5 1,5 Забезпечення ремонту компютерної техніки
2.1.6. веб-камера 2 1,2 1,2
2.1.7. комп'ютерний стілець 2 1,4 1,4

Забезпечення роботи сектора інформаційного та
комп'ютерного забезпечення

3.1.
Забезпечення виконавчого комітету інформаційним
забезпеченням 97 126,8 22,0 148,8

3.1. Супровід програмного забезпечення системи електронного
документообігу яке запроваджено в управлінні адміністративних
та дозвільних процедур

протягом 
року - -

Створення єдиного інформаційного простору обміну
електронними документами для підвищення ефективності
роботи службовців місцевого самоврядування та
поліпшення керованості процесу документообігу
(гарантійне обслуговування)

Забезпечення унеможливлення витоку, знищення та
блокування інформації, порушення цілісності та режиму
доступу до інформації.

протягом 
року

Зміни до напрямів реалізації та заходів Програми інформатизації виконавчих органів                                                                 
міської ради на 2015 рік

Забезпечення службовців місцевого самоврядування
засобами обчислювальної та перефірійної техніки

Очікуваний результатВсього 
(тис.грн)

Сума (тис.грн)

протягом 
року

2. Формування і розвиток інфраструктури інформатизації

№ з/п
Потреба                  

2015 рік (од.)

3. Розвиток інформаційного забезпечення органів виконавчої влади

Термін 
виконання

Назва підрозділу/завдання/роботи

1. Організаційно - правове забезпечення інформатизації по виконавчому комітету міської ради
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3.2. Придбання та продовження ліцензії антивірусного захисту

інформації 67 18,0 18,0
Впровадження ліцензійного програмного забезпечення та
здійснення антивірусного захисту інформації

3.3.
Впровадження системи електронного цифрового
підпису/печатки (ЕЦП) 30 4,6 4,6

Забезпечення впровадження електронного підпису в
органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування

3.4. Оплата послуг Інтернет (виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради, архівний відділ, спеціалізована інспекція) щомісячно 56,2 56,2

Надання користувачам певного набору послуг з
додатковими споживчими властивостями, вибір яких
здійснюється абонентами відповідно до їх запитів і переваг

3.5. Експлуатаційні витрати щомісячно 32,0 32,0
3.6. Непередбачені експлуатаційні послуги у разі 

потреби 10,0 10,0

3.7. Модернізація (комплектуючі до персонального комп′ютера та 
серверного обладнання)

протягом 
року 6,0 22,0 28,0

2. Управління капітального будівництва 1 0,0 10,0 10,0
2.1. комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням

Microsoft Windows
протягом 

року 1 10,0 10,0
Забезпечення службовців місцевого самоврядування
засобами обчислювальної техніки

3. Служба у справах дітей 2 0,0 17,2 17,2
3.1. комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft

Windows
протягом 

року 2 17,2 17,2
Забезпечення службовців місцевого самоврядування
засобами обчислювальної та перефірійної техніки

4. Фінансове управління 1 0,0 10,0 10,0
4.1. комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft

Windows
протягом 

року 1 10,0 10,0
Забезпечення службовців місцевого самоврядування
засобами обчислювальної  техніки

5. Управління власності та приватизації комунального майна 6 1,5 35,0 36,5

5.1. комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft
Windows 3 27,0 27,0

5.2. багатофункціональний пристрій 2 8,0 8,0
5.3. сканер штрих - коду 1 1,5 1,5
6. Управління розвитку транспорту та  зв'язку 2 0,0 17,2 17,2

6.1. комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням Microsoft
Windows 2 17,2 17,2

7. Управління з питань надзвичайних ситуацій 1 0,0 8,6 8,6
7.1. cистемний блок з програмним забезпеченням Microsoft Windows протягом 

року 1 8,6 8,6
Забезпечення службовців місцевого самоврядування
засобами обчислювальної та перефірійної техніки

Всього: 65 276,1 222,2 498,3

О. Бабаєва

Оновлення комплектуючих, доведення техніки до нових
вимог і норм

Забезпечення функціонування переферійної техніки

Завідувач сектора інформаційного та
комп'ютерного забезпечення

Забезпечення службовців місцевого самоврядування
засобами обчислювальної та перефірійної техніки

Забезпечення службовців місцевого самоврядування
засобами обчислювальної та перефірійної техніки

протягом 
року

протягом 
року

протягом 
року
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