
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
 (2 - е пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород         
 
                               
Про зміни до рішення міської ради 
від 07 грудня 2012 року № 691 
         

З метою створення оптимальних умов для задоволення інформаційних 
потреб і реалізації прав громадян, організацій, громадських об’єднань та 
виконавчих органів міської ради, забезпечення їх своєчасною, достовірною та 
повною інформацією, керуючись Законом України "Про Національну програму 
інформатизації",  постановами  Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 
року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання 
Національної програми інформатизації", від 12 квітня 2000 року № 644 "Про 
затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і 
проекту інформатизації", відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні"  

  
міська рада   ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до рішення XV сесії міської ради VI скликання від 

07.12.2012 року № 691 "Про Програму інформатизації міста Ужгород на 
2013—2015 роки", а саме: 

1.1. Паспорт Програми інформатизації в частині "Учасники — виконавці 
заходів Програми" доповнити словами: "управління капітального будівництва, 
управління освіти, управління праці та соціального захисту населення, відділ 
оборонно-мобілізаційної роботи Ужгородської міської ради". 

1.2. Додаток 1 до Програми викласти у новій редакції згідно з додатком.  
1.3. Пункти 2, 3 рішення викласти у такій редакції: 

        "2. Виконавцями Програми визначити: загальний відділ (Макара О.М.), 
управління капітального будівництва (Юрко А.А.), управління освіти (Бабунич 
О.Ю.), управління праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.), відділ 
оборонно-мобілізаційної роботи (Панасенко В.Г.) Ужгородської міської ради. 

3. Головними розпорядниками бюджетних коштів визначити: виконавчий 
комітет, управління капітального будівництва,  управління освіти  управління 
праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради." 

 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови, керуючого справами виконкому Геворкян Д.С. та постійну комісію з 
питань економічного розвитку, планування, інновацій, інвестиційної і 
промислової політики, транспорту, зв’язку та енергетики, торгівлі, підтримки 
підприємництва та регуляторної політики (Дацюк К.Л.) 
 
 
 
Міський голова                 В. Погорелов 



      Додаток  
      до рішення ____ сесії 
      міської ради VI скликання 
      від __________  № ____  
 
 
Додаток 1 до Програми 

Джерела та обсяги фінансування (тис. грн.) 
Місцевий бюджет Обласний бюджет Державний бюджет Інші джерела 

№
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 Об'єкт, 

види робіт 
Разом (тис.

грн.) 
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 

Розвиток технічного 
забезпечення інформа-
тизації виконавчих 
органів міської ради із 
впровадженням ліцен-
зійного програмного 
забезпечення, в т. ч.: 

463,1 35,0  225,2         202,9 

1) придбання нової орг-
техніки (комп’ютерів та 
периферії) 

225,2   225,2          

2) модернізація застарілої 
комп’ютерної техніки 

31,9 31,9            

1. 

3) придбання ліцен-
зійного програмного 
забезпечення 

206,0 3,1           202,9 

2. 

Розгортання структуро-
ваної комп’ютерної ме-
режі між усіма струк-
турними підрозділами 
міської ради, в т. ч.: 

646,0  620,0 26,0          

 



      
 
  Продовження додатка  

1) проведення мережевих 
кабелів та підведення до 
робочих місць 

600,0  600,0           

 
2) створення серверної 
кімнати, закупівля 
комп’ютера-сервера та 
розміщення його в 
приміщенні адмінбудівлі 
міської ради 

46,0  20,0 26,0          

Впровадження елемен-
тів електронно-інфор-
маційної системи "Еле-
ктронне урядування", 
в т. ч.: 

837,5   70,0        267,5 500,0 

1) створення єдиної сис-
теми електронного доку-
ментообігу виконавчих 
органів міської ради 

164,0   70,0        24,0 70,0 

2) створення, функці-
онування та ведення 
системи обліку публічної 
інформації 

             

3. 

3) впровадження елект-
ронного цифрового під-
пису у виконавчих 
органах міської ради 

             

 
 

     
 



 
   Продовження додатка  

 

4) технічний супровід та 
інформаційне наповнення 
офіційної веб-сторінки 
міської ради 

20,0           10,0 10,0 

4. 

Створення і впро-
вадження системи 
технічною захисту 
інформації 

80,0 15,0 15,0 28,8         21,2 

 ВСЬОГО: 2026,6 50,0 635,0 350,0        267,5 724,1 

 
 

 
 
 Секретар ради                                                                                                                                                     С. Король 



Супровідна записка 
до проекту рішення ___ сесії міської ради VI скликання 

від __________ № _____ 
"Про зміни до рішення міської ради від 07 грудня 2012 року № 691 "Про 

Програму інформатизації міста Ужгород  на 2013—2015 роки" 
 

Програма інформатизації міста Ужгород  на 2013—2015 роки була 
прийнята з метою розвитку інформатизації міста відповідно до Національної та 
обласної програм інформатизації, ефективної взаємодії органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, всебічного застосування новітніх 
інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збирання, обробки, 
зберігання даних, а також впровадження сучасних інформаційних систем та 
засобів інформатизації, інтегрування в глобальну мережу Інтернет. 
Інформаційно-комунікаційні технології насамперед сприятимуть підвищенню 
рівня доступу громадян до інформації про діяльність міської ради та 
можливості активно висловлювати їхню думку про найважливіші рішення, що 
стосуються громади. Для органу місцевого самоврядування це створить 
можливість поступового переходу на електронне урядування, що забезпечить 
відкритість та прозорість його діяльності, економію часових та матеріальних 
ресурсів, звільнення службовців від рутинної роботи, деперсоніфікацію 
взаємовідносин державних чиновників із громадянами та представниками 
бізнесу, підвищення якості надання адміністративних послуг.  

Першим етапом переходу на електронне урядування має стати 
запровадження в міській раді електронного документообігу та модернізація 
веб-сайту. На реалізацію цих завдань нас націлює і ряд документів 
вищестоящих органів Зокрема, розпорядженням голови Закарпатської 
облдержадміністрації від 06.02.2012 року №  38 "Про систему обліку публічної 
інформації в обласній державній адміністрації", прийнятого відповідно до 
Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента 
України від 5 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами 
виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 "Питання системи обліку 
публічної інформації", міськвиконком зобов’язано забезпечити створення, 
функціонування та ведення системи обліку публічної інформації, тобто 
електронної бази даних, що містить інформацію про документи, які 
перебувають у володінні Ужгородської міської ради, відповідно до вимог 
зазначеної постанови Кабінету Міністрів. 

На виконання Закону України "Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності", листа Закарпатської обласної державної 
адміністрації від 08.12.2011 року № 1597/06-03 Ужгородська міська рада 
повинна запровадити систему електронного документообігу та 
автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами і 
місцевими дозвільними органами. 

Ст. 14 Закону України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 року 
№ 5203-VI передбачає "забезпечення безоплатного автоматизованого 



віддаленого доступу адміністратора в режимі реального часу до інформації в 
інформаційних системах суб’єктів надання адміністративних послуг".  

У зв’язку з викладеним вище першочерговими завданнями, як і 
попереднього, 2013 року, залишаються розгортання структурованої 
комп’ютерної  мережі між усіма структурними підрозділами міської ради з 
облаштуванням серверної кімнати. Наступний крок — поповнення й оновлення 
наявної бази комп’ютерної оргтехніки, впровадження системи технічного 
захисту інформації та створення єдиної системи електронного документообігу в 
міській раді.  

2013 року із запланованих за Програмою 50,0 тис. грн. було 
профінансовано лише придбання двох комп’ютерів на суму 14,7 тис. грн. Для 
успішної реалізації завдань Програми потрібне серйозне фінансування.  

Тому з метою здійснення зазначених заходів пропонується на розгляд 
проект рішення, яким передбачено збільшення фінансування Програми 
інформатизації з міського бюджету: на 2014 рік — з 300 тис. грн. до 635 тис. 
грн.; на 2015-й — з 300 тис. грн. до 350 тис. грн. 

 
 
 
Начальник загального відділу             О. Макара 
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