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Розглянувши проект Програми інформатизації міста Красноармійська на 2012-2014 роки, з
метою забезпечення розбудови інформаційного середовища (створення, розвитку і використання
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій), створення оптимальних
умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громодян, місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об’єднань міста
на отримання інформації, керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
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1. Затвердити Програму інформатизації міста Красноармійська на 2012–2014 роки
(додається).

2. Керуючому справами виконавчого комітету Яровій Н.П., заступнику міського голови –
начальнику фінансового управління Штутман В.В. забезпечити координацію роботи з виконання
Програми з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та
фінансів, цін, питань приватизації (Губарєв).
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ДОДАТОК
до рішення міської ради
22.02.2012 № 6/16-23
Програма інформатизації міста Красноармійська
на 2012 – 2014 роки
1. Загальні положення
Програма інформатизації міста Красноармійська на 2012-2014 роки (далі - Програма)
розроблена з урахуванням концепції Національної програми інформатизації.
Нормативно-правовою основою для розробки Програми є:
Закони України: «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію
Національної програми інформатизації», «Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про електронні документи та електронний
документообіг», «Про електронний цифровий підпис»; Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 15.08.2007 № 653-р «Про затвердження плану заходів з виконання завдань,
передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в
Україні на 2007-2015 роки»; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453 «Про
затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої
влади».
Програма враховує соціально-економічний стан розвитку міста в цілому та спрямована на
досягнення раціонального використання науково-технічного потенціалу, матеріально-технічних і
фінансових ресурсів шляхом створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури
в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку міста.
Заходи з інформатизації міста Красноармійська у 2012-2014 роках забезпечать розбудову
інформаційного середовища (створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж,
ресурсів та інформаційних технологій) і, як наслідок, дозволить створити оптимальні умови для
задоволення інформаційних потреб і реалізацію прав громодян, місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об’єднань міста.
2. Стан інфраструктури та попередні досягнення
в сфері інформатизації міста Красноармійська
Інформація та інформаційні технології сьогодні є каталізаторами соціально-економічного
розвитку суспільства. Інформація безпосередньо бере участь в управлінських та технологічних
процесах, стає необхідним ресурсом та товаром. В епоху глобалізації розвиток міста
визначається рівнем впровадження високих технологій у повсякденну діяльність та інтеграцією у
регіональний, світовий інформаційні простори. Можливість швидкого аналізу необхідної
інформації та оперативне прийняття обґрунтованих управлінських рішень дає місту переваги
щодо розв’язання поточних та стратегічних проблем.
У попередні роки інформатизація міста проводилася на підставі завдань, передбачених у
програмах економічного та соціального розвитку міста, згідно з діючим законодавством.
Згідно з програмою економічного та соціального розвитку міста Красноармійськ були
проведені такі заходи:
- створений веб-сайт міської ради www.krasn-rada.gov.ua;
- облаштована студія для відеоконференцій;
- робочі місця працівників виконавчих органів міської ради забезпечені комп’ютерною і
периферійною технікою (на 58,4%);
- робочі місця посадових осіб виконавчих органів міської ради підключені до мережі
Інтернет (на 58,4%);
- створені електронні адреси виконавчих органів міської ради для роботи в системі
електронного документообігу (на95%);
- автоматизована робота з контролю виконання документів вищих органів влади;

- ведеться аналітичний облік вхідних і вихідних документів, аналіз стану виконавської
дисципліни;
- створені та постійно оновлюються електронні бази даних:
1. ЄІАС «Діти»;
2. Дітей віком від 0 до 18 років «Анкета дитини»;
3. Дітей пільгових категорій закладів освіти міста;
4. Кадрового складу посадових осіб виконавчих органів міської ради «Картка»;
5. Облік вхідних і вихідних документів, контроль за виконанням документів, облік і
контроль за зверненнями громадян;
6. Мережа «М» («Казна»);
7. Нарахування заробітної плати «Парус»;
8. «БЕСТ-звіт» (персоніфікація та ін..);
9. ОПЗ (програма звіту за формою 1ДФ – податок з доходів фізичних осіб).
3. Головна мета, завдання та пріоритетні напрямки інформатизації міста
Красноармійська
Програма визначає стратегію комп’ютерно-телекомунікаційного та інформаційноаналітичного забезпечення розв’язання соціально-економічних, екологічних, науково-технічних,
національно-культурних та інших проблем у сферах діяльності виконавчих органів міської ради.
Головною метою Програми є створення оптимальних умов для задоволення інформаційних
потреб і реалізації прав громадян, виконавчих органів міської ради, організацій, громадських
об’єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій.
Головним завданням Програми є забезпечення громадян та суспільства своєчасною,
достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних
технологій.
Виходячи з головного завдання, у 2012-2014 роках виконання Програми здійснюватиметься
за наступними напрямками:
- розробка нормативної бази для функціонування міських інформаційних ресурсів;
- розвиток телекомунікаційної системи та створення корпоративної мережі виконавчих
органів міської ради;
- подальше впровадження системи електронного документообігу в виконавчих органах
міської ради та інтегрування її у єдину обласну систему електронного документообігу;
- впровадження інформаційних систем в медичних установах та організація єдиного
інформаційного простору медичних установ міста;
- розвиток технічного та програмного забезпечення інформатизації (комп’ютеризація
робочих місць посадових осіб виконавчих органів міської ради з впровадженням нових
інструментальних засобів: комп’ютерів та периферії);
- подальше впровадження ліцензійного програмного забезпечення;
- впровадження сучасних технологій доступу до ресурсів Інтернет;
- впровадження технологій створення та ведення різноманітних електронних баз даних у
виконавчих органах міської ради, підприємствах та установах міста;
- впровадження системи електронного підпису у виконавчих органах міської ради.
У зв’язку з швидким розвитком інформаційно-телекомунікаційних технологій існує
потреба в періодичному оновленні парку комп’ютерної техніки, периферійної техніки та
програмного забезпечення. Оснащення робочих місць посадових осіб виконавчих органів міської
ради комп’ютерами заданого класу та необхідною периферією, надасть змогу використовувати
спеціальне та загальне програмне забезпечення, якісно виконувати покладені на посадових осіб
виконавчих органів міської ради завдання.
Впровадження ліцензійного програмного забезпечення у виконавчих органах міської ради
передбачає придбання ліцензійних та легалізацію наявних програмних продуктів, що
використовуються.
Впровадження технології доступу до ресурсів Інтернет передбачає реалізацію умов для
практичної роботи користувачів (зокрема, персоналу виконавчих органів міської ради) з

ресурсами всесвітньої відкритої мережі Інтернет. Забезпечення розвитку національного сегменту
мережі Інтернет згідно з Указом Президента України від 31.07.2000 № 928/2000 «Про заходи
щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та
забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» передбачає створення системи пунктів
колективного доступу до мережі Інтернет, встановлення Інтернет - кіосків у громадських
приміщеннях.
Впровадження технологій локальної роботи з документами передбачає реалізацію умов для
практичної роботи користувачів (зокрема, персоналу виконавчих органів міської ради) з новими
інформаційними технологіями, що забезпечують різке скорочення термінів випуску документів
та значне підвищення їх якості:
- сканування паперових документів; пошук та корекція помилок;
- автоматичний переклад (українська, російська, англійська та інші мови);
- створення електронних мультимедійних документів;
- індексація документів;
- оперативний пошук і відображення документів тощо;
- підготовка доповідей та презентацій;
- публікація.
4. Фінансування Програми
Програма фінансується відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів міського
бюджету, в межах наявного фінансового ресурсу та інших джерел фінансування.
Орієнтовний обсяг коштів на виконання Програми складає 1103 тис. грн., у тому числі на
2012 рік – 291 тис. грн., на 2013 рік – 420 тис. грн., на 2014 рік - 392 тис.грн.
Конкретні обсяги фінансування Програми визначаються рішеннями міської ради про
місцевий бюджет на відповідний рік.
У разі виникнення потреби збільшення фінансування Програми, питання розглядається
міською радою та приймається рішення, відповідно до чинного законодавства.
5. Очікувані результати від реалізації Програми та їх вплив на соціально-економічний
розвиток міста Красноармійська
Основні очікувані результати виконання Програми:
- створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи виконавчих органів міської
ради, яка дозволить підвищити швидкість та якість прийняття управлінських рішень;
- впровадження єдиної системи документообігу виконавчих органів міської ради, яка
дозволить значно скоротити витрати часу на обробку та виконання документів, а також
зменшити витрати на придбання паперу;
- впровадження електронно-цифрового підпису з метою забезпечення обміну офіційними
документами в електронному вигляді;
- розробка інформаційно-аналітичної системи «Комунальна власність» для використання
виконавчими органами міської ради (в системі передбачається ведення обліку установ
комунальної форми власності та їх майна). Впровадження системи допоможе швидко отримувати
інформацію щодо реєстраційних даних комунальних установ/підприємств, а також економічних
показників їх діяльності, що підвищить ефективність управління комунальною власністю;
- застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки
інформації;
- скорочення часу підготовки документів та вдосконалення звітності та документообігу;
- вивільнення робочого часу кваліфікованого персоналу для підготовки аналітичної
інформації, звітів, пропозицій;
- створення системи баз даних та бази архівних документів в електронній формі;
- створення нових та розвиток існуючих веб-сайтів виконавчих органів міської ради;
- сприяння створенню систем надання інформації та послуг через мережу Інтернет;
- покращення та підвищення оперативності медичного обслуговування населення.

6. Завдання Програми інформатизації міста Красноармійська на 2012-2014 роки
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міської ради

Виконавчі органи
міської ради

№
п\п

Завдання

4.

Виготовлення та придбання
Забезпечення органів влади
поліграфічної
продукції
та місцевого самоврядування
(листівки, буклети, брошури,
2013
іміджевою
поліграфічною
календарі)
продукцією постійного та
2014
тематичного
призначення
(до
професійних
свят,
знаменних та пам’ятних дат
у житті міста)

5.

6.

Основні етапи

Забезпечення
технічних Забезпечення
технічного
вимог щодо використання супроводу
проведення
інформаційних систем
засідань виконкому, сесій,
засідань
комісій
в
адмінбудинку міської ради,
за рахунок придбання:
- мультимедійного проектора
- ноутбука
- проекційного екрана
- цифрового фотоапарата
- диктофона
- кінокамери
- системи озвучування залу
Розробка нормативної бази - підготовка та затвердження
для функціонування міських положень про веб-сайти
інформаційних ресурсів
виконавчих органів міської
ради;
- розробка та затвердження
Порядку
створення
та
роботи
системи
електронного
документообігу
в
виконавчих органах міської
ради

Строк
виконання,
рік
2012

Обсяг
фінансування, тис. грн..
30,0
50,0
50,0

2012

39,5

2012

-

2013

-

2014

-

Очікуваний результат

Виконавці

Створення позитивного
іміджу міста, сприяння
його
інвестиційній
привабливості,
формування позитивної
громадської
думки
щодо роботи органів
влади та місцевого
самоврядування
Створення
технічних
умов для впровадження
сучасних
інформаційних
та
інформаційноаналітичних систем

Виконавчі органи
міської ради

Відділ інформації,
іміджевої політики
і
зв’язків
з
громадськістю
міської ради

- приведення роботи Виконавчі органи
веб-сайтів виконавчих міської ради
органів у відповідність
до
вимог
чинного
законодавства України;
- посилення виконавчої
дисципліни посадових
осіб виконавчих органів
міської ради;
підвищення
ефективності
роботи
виконавчих
органів
міської ради.

№
п\п

Завдання

7.

Подальше
впровадження
єдиної
системи
документообігу
органів
виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування
міста на 42 робочих місцях,
інтеграція існуючих систем
до
єдиної
системи
документообігу

8.

Основні етапи

Строк
виконання,
рік
Впровадження
системи 2012
документообігу
на
42
робочих місцях, інтеграція 2013
існуючих систем до єдиної
системи документообігу
2014

Обсяг
фінансування, тис. грн..
50,0
50,0
50,0

Розвиток існуючого веб- Розвиток
та
технічна 2012
сайту виконавчих органів підтримка існуючого вебміської ради
сайту виконавчих органів :
2013
веб-сайту міської ради
2014
Впровадження електронно- Впровадження електронноцифрового
підпису
в цифрового підпису в міській 2012
виконавчих органах міської раді та виконавчих органах
ради
міської ради
2013

13,5

Забезпечення доступу до
мережі
Інтернет
в
виконавчих органах міської
ради

Організація
швидкісних 2012
ліній передач даних між
усіма виконавчими органами 2013
міської ради.
2014

-

Створення
корпоративних Побудова локальних мереж в 2012
мереж на
комунальних медичних установах міста.
підприємствах,
установах
2013
міста
2014
Всього
обсяги
фінансування
програми (тис. грн.),
у тому числі по рокам:

-

9.

10.

11.

20,0
22,0
30,0
20,0

50,0

Очікуваний результат

Виконавці

Поширення
системи
електронного
документо-обігу
та
діловодства в місті,
формування
справ,
складання описів та
передачі
в
архів
документів. Прозорий
моніторинг виконання
документів
Забезпечення
прозорості діяльності
міської
ради
та
виконавчих
органів
міської ради.
Прискорення процесу
виконання,
передавання, зберігання
та
використання
інформації
Швидкий
обмін
оперативною
інформацією
між
органами влади.

Виконавчі органи
міської ради

Відділ інформації,
іміджевої політики
і
зв’язків
з
громадськістю
Виконавчі органи
міської ради

Виконавчі органи
міської ради

50,0

80,0
70,0
1103,0

- покращення процесу Відділ
організації
надання здоров’я
населенню
медичних ради
послуг

охорони
міської

№
п\п

Завдання

Основні етапи

2012 рік
2013 рік
2014 рік

Секретар міської ради

Строк
виконання,
рік

Обсяг
фінансування, тис. грн..
291,0
420,0
392,0

Очікуваний результат

Виконавці

Г.О.Гаврильченко

Програма інформатизації міста Красноармійська на 2013-2014 роки розроблена відділом інформації, іміджевої політики і зв’язків з
громадськістю міської ради
Керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Н.П.Ярова

