
Додаток 

Звіт про виконання Програми інформатизації Покровської територіальної 

громади на 2017-2019 роки 

Рішенням Покровської селищної ради від 06.04.2017 року № 134-5/VІІ була 

затверджена Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 

2017-2019 роки. Програма розроблена відповідно до Національної програми 

інформатизації України та Регіональної програми інформатизації «Електронна 

Дніпропетровщина» на 2017-2019 роки. 

Метою програми було забезпечення громадян своєчасною, достовірною та 

повною інформацією на основі широкого використання інформаційних 

технологій. 

Основними завданнями програми було: 

- Здійснення організаційного та методичного забезпечення Програми; 

- Запровадження технологій е-урядування; формування системи 

електронних інформаційних ресурсів; 

- Здійснення розвитку телекомунікаційного середовища громади та 

організування захисту інформації; 

- Підтримання працездатності та забезпечення функціонування існуючих 

систем. 

Усього на Програму інформатизації в 2017-2019 роках передбачалося 

фінансування у розмірі 540 000 грн, серед яких 480 000 грн з місцевого бюджету 

та 60 000 грн з інших джерел. 

На реалізацію програми за 2017-2019 роки, з місцевого бюджету було 

виділено 272453,0 грн, фактично використано 263378,71 грн, що становить 

96,7%. 

Ці кошти були використані: 

В 2017 році на: 

- придбання 2 персональних комп’ютерів.  (34540 грн) 

В 2018 році на: 

- придбання 9 багатофункціональних пристроїв (65271грн) 

- придбання 3 персональних комп’ютерів з ліцензійним програмним 

забезпеченням (48006 грн) 

- придбання мобільного автоматизованого робочого місця працівника 

ЦНАП. (48991,58 грн) 

- придбання зчитувача ID паспортів (2300 грн) 

- оплати послуг у сфері інформаційних технологій (4400 грн) 

В 2019 році на: 

- придбання засобів криптографічного захисту, картриджів до офісної 

техніки – 1шт, WIFI роутера - 1шт, модуля оперативної пам’яті – 1шт, 



наружніх жорстких дисків – 3шт, миша оптична – 1шт, клавіатура – 1шт, 

картридер – 1 шт (12904 грн) 

- монтаж та тестування локальної мережі в будівлі ЦНАП (7180грн) 

- підключення до послуг телекомунікаційного зв’язку Інтернет будівлі 

ЦНАП (3600грн) 

- оплату послуг телекомунікаційного зв’язку Інтернет (5733,33 грн) 

- оплату послуг з пере випуску та підтвердження електронних сертифікатів, 

консультативних, методичних, технічних послуг у сфері електронного 

бухгалтерського обліку (2180 грн) 

- оплату послуг з ремонту офісної техніки, заправки картриджів (8000 грн) 

- оплату послуг за право користуватись ліцензійним програмним 

забезпеченням «Акцент», 7 робочих місць. (15572,80 грн) 

- оплату послуг за право користуватись ліцензійним програмним 

забезпеченням «MEDoc», мережева ліцензія (1400 грн) 

- оплату послуг за право користуватись ліцензійним програмним 

забезпеченням «АІС "Місцеві бюджети рівня села, селища"», мережева 

ліцензія (3300 грн) 

Окрім цього, в межах фінансування та завдань програми, з початку 2018 року 

у Покровській ОТГ запроваджено електронний документообіг на базі системи 

електронного документообігу «Док Проф», охоплено системами безпаперового 

документообігу відділи виконавчого комітету Покровської селищної ради, з 

використанням електронного цифрового підпису та інших систем ідентифікації, 

а також підвищено якість надання адміністративних послуг.  

З метою покращення всебічного доступу громадян до публічної інформації у 

2018 році, за підтримки Дніпропетровської Державної Обласної адміністрації 

було створено офіційний веб-сайт Покровської об’єднаної територіальної 

громади, та постійно ведеться робота з  наповнення його актуальною 

інформацією. 

Постійно ведеться підтримка безперебійного функціонування існуючих 

засобів інформатизації. 

Загальний відсоток забезпеченості необхідними ліцензійними програмами та 

сучасною комп’ютерною технікою відділів Виконавчого комітету Покровської 

селищної ради,  та установи Покровської селищної ради слід і надалі 

підвищувати. 

В зв’язку з виконанням поставлених у програмі завдань слід зняти її з 

контролю та приступити до реалізації Програми інформатизації Покровської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2022 роки. 

 

Спеціаліст І категорії відділу 

правового забезпечення та інформаційних 

технологій виконавчого комітету  

Покровської селищної ради Дубнянський О.В. 


