УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
_____ сесія VI _ скликання

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", виклавши Додаток 1 до Програми в новій редакції згідно з
додатком.
2. Пункт 1.2. рішення ХХ сесії міської ради VI скликання 19.12.2013
року № 1124 "Про зміни до рішення міської ради від 07 грудня 2012 року
№ 961".
3. Контроль за виконанням рішення покласти на 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

№ п/п

ЗАВДАННЯ
Програми інформатизації міста Ужгород на 2015 бюджетний рік
Об'єкт,
види робіт

Разом
(тис. грн.)

Джерела та обсяги фінансування (тис. грн.)
Місцевий бюджет

Обласний бюджет

Державний бюджет

Інші джерела

4

5

6

7

1

2

3

1.

Розвиток
технічного
забезпечення
інформатизації виконавчих органів
міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення, в т.
ч.:

366,6

366,6

1)
придбання
нової
(комп’ютерів та периферії)

160,0

160,0

3) придбання ліцензійного програмного
забезпечення

206,6

206,6

Розгортання структурованої кабельної
мережі між усіма структурними
підрозділами міської ради, в т. ч.:

1292,0

1292,0

1) проведення мережевих кабелів та
підведення до робочих місць

1200,0

1200,0

оргтехніки

2) модернізація застарілої комп’ютерної
техніки

2.

Продовження додатка
1

3.

2

3

4

5

6

7

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

92,0

92,0

Впровадження елементів електронноінформаційної системи "Електронне
урядування", в т. ч.:

160,0

160,0

1)
створення
єдиної
системи
електронного документообігу виконавчих
органів міської ради

140,0

140,0

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

20,0

20,0

Створення і впровадження системи
технічною захисту інформації

208,0

208,0

ВСЬОГО:

2026,6

1500,0

2) створення, функціонування та ведення
системи обліку публічної інформації
3) впровадження електронного цифрового
підпису у виконавчих органах міської
ради

4.

Секретар ради

526,6

Б. Андріїв

