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ПРОГРАМА
інформатизації Виконавчого комітету Березанської міської ради

на 2023 - 2025 роки

1. Паспорт програми
1. Ініціатор розроблення

Програми
Виконавчий комітет Березанської міської
ради

2. Розробник Програми Фінансове управління виконавчого
комітету Березанської міської ради

3. Співрозробники Програми Бюджетні установи та комунальні
підприємства громади

4. Відповідальний виконавець
Програми

Фінансове управління виконавчого
комітету Березанської міської ради,
бюджетні установи та комунальні
підприємства громади

5. Учасники Програми Бюджетні установи та комунальні
підприємства громади

6. Термін реалізації Програми 2023-2025 роки
7. Перелік бюджетів, які беруть

участь у виконанні програми
Місцевий бюджет та інші джерела не
заборонені законодавством

8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, тис.
грн., всього, у тому числі:

4 461 000,0 гривень

8.1 Коштів місцевого бюджету 4 461 000,0 гривень
8.2 Інші джерела 0,0 гривень

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Закон України „Про Національну програму інформатизації“ (зі змінами та

доповненнями), постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р.
№ 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної
програми і проекту інформатизації“ (зі змінами та доповненнями),
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р
„Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні“ та від
15 травня 2013 р. № 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного
суспільства в Україні“.

3.Визначення мети програми
Програма визначає стратегію та першочергові завдання інформатизації

міської ради та її виконавчого комітету, метою яких є подальше створення умов
для ефективної діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування,
забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття
управлінських рішень, забезпечення прозорості діяльності органів влади та їх
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ефективної взаємодії, розвитку інформаційних послуг для громадян,
впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі
сфери життєдіяльності громади.

На базі мережі міської ради працює система електронного документообігу.
Електронна система АСКОД здійснює ефективне управління корпоративними
інформаційними ресурсами, що дозволяє швидко і прозоро організувати та
автоматизувати управлінські процеси як в умовах централізованої, так і
територіально-розподіленої організаційної структури. Таким чином, в апараті
міської ради діє автоматизована робота загального документообігу, який
призначений для автоматизації процесів оперативного та довгострокового
архівного зберігання документів та є повноцінною заміною паперового архіву.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування (строки та етапи виконання Програми)

Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених
Програмою, є:
-розробка нормативно-правових актів щодо організаційного та методичного
забезпечення Програми;
-утримання каналів зв’язку;
-впровадження нових та підтримки існуючих інформаційних, інформаційно-
аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем, придбання засобів
інформатизації з метою забезпечення функціонування міської ради та її
підключення до єдиного інформаційно-телекомунікаційного серверного вузла
для обміну і обробки інформації;
-впровадження нових сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи на
основі використання сучасних технологій передачі зображення та;
-розвиток системи електронного документообігу з використанням електронного
цифрового підпису з метою скорочення витрат на організацію внутрішнього
документообігу та створення єдиного інформаційного простору;
-впровадження ефективних механізмів надання електронних адміністративних
послуг населенню та суб’єктам господарювання;
-використання комплексних систем захисту інформації для зменшення ризиків
викрадення, знищення, порушення достовірності інформації, зменшення
кількості комп’ютерних вірусів та хакерських атак, спрямованих на
спотворення веб-сторінок;
-використання ліцензійного програмного забезпечення.

Передбачаються такі джерела фінансування Програми:
-кошти місцевого бюджету
-інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету. Обсяги фінансування можуть коригуватись під час внесення змін до
місцевого бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.

Виконання завдань Програми розраховано на 3 роки.
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Ресурсне забезпечення програми
                                                                                                               грн.

Обсяг коштів, які планується
залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

2023 рік 2024 рік 2025 рік
Усього витрат
на виконання

програми
Обсяг ресурсів, у тому числі: 1227000,0 1470000,0 1764000,0 4461000,0
кошти місцевого бюджету 1227000,00 1470000,0 1764000,0 4461000,0
Інші джерела 0,0 0,0 0,0 0,0

Обсяги фінансування Програми інформатизація виконавчого комітету
Березанської міської ради на 2023-2025 роки згідно ресурсного забезпечення
програми додається.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Програма інформатизації Виконавчого комітету Березанської міської ради

розглядається як складова Національної програми інформатизації, яка об’єднує
комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних,
науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для
задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі
створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах
вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку громади.

Основні завдання Програми на 2023-2025 роки:
- нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації
громади;
- створення та розвиток інформаційної інфраструктури громади;
- інформаційне забезпечення діяльності Березанської міської ради та її
виконавчого комітету

Очікуваними результатами реалізації Програми є:
- підвищення ефективності використання коштів місцевого бюджету на заходи
із запровадження інформаційних технологій в діяльність Березанської міської
ради та її виконавчого комітету;
- удосконалення  нормативно-правової бази з питань створення та використання
інформаційних технологій;
- оновлення комп’ютерного обладнання (закупівля комп’ютерних комплексів,
потокових сканерів для системи електронного документообігу, баготофункціо-
нальних пристроїв);
- підключення до єдиного регіонального веб-ресурсу для забезпечення надання
органами державної влади та органами місцевого самоврядування електронних
адміністративних послуг громадянам та суб'єктам господарювання;



5

- впровадження єдиної комплексної системи захисту інформації та
забезпечення необхідного рівня захисту інформації в інформаційно-
телекомунікаційній системі, підтримка функціонування системи електронного
документообігу та засобів електронного цифрового підпису, підтримка
працездатності апаратних, телекомунікаційних засобів та каналів зв’язку
центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради.

6. Напрями діяльності програми
Бюджетні установи та комунальні підприємства громади

використовуватимуть затверджені кошторисні призначення за певними
напрямками. Напрямки діяльності програми додаються.

Секретар міської ради                                                                       Сергій ГУРА


