
 

 

 

                                                                                   

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять сьомої сесії сьомого скликання 

(перше пленарне засідання) 
 

 

28 лютого 2018 року № 79 
 

 

Про затвердження Програми розвитку  

та підтримки інформаційних технологій  

Пирятинської міської ради на 2018 рік 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства економіки України 

від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності 

про їх виконання“, керуючись рішенням п’ятої сесії Пирятинської міської ради 

від 04 березня 2011 року „Про Порядок розроблення, затвердження 

фінансування міських цільових програм, моніторингу і звітності про їх 

виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального 

розвитку м.Пирятин“, враховуючи службовий лист начальника відділу 

інформаційних технологій та захисту інформації виконкому міської ради від 

29.01.2018 № 305/02-32, висновки постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку та підтримки інформаційних технологій  

Пирятинської міської ради на 2018 рік, що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

інформаційних технологій та захисту інформації виконкому міської ради              

(Божко А.М.) та відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської 

ради (Цюра І.О.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



 Додаток 

 до рішення тридцять сьомої сесії 

 (перше пленарне засідання) 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 28 лютого 2018 року № 79 
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Розділ 1. Загальні положення. 

 Програма розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської 

міської ради (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові 

основи регулювання відносин щодо розвитку та підтримки інфраструктури 

інформаційних технологій Пирятинської ОТГ (надалі – ІІТ).  

        Програма розроблена відповідно до Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської  міської об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік, 

Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

„Про інформацію“, „Про доступ до публічної інформації“, „Про Національну 

програму інформатизації“, „Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах“, „Про електронні документи та електронний 

документообіг“, „Про електронний цифровий підпис“ та інших нормативно-

правових актів у сфері інформаційних технологій. 

 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Програма 

 

Програма спрямована на розв’язання проблемних питань, що існують у 

галузі інформаційних технологій та захисту інформації Пирятинської міської 

об’єднаної громади: 

недопущення використання нелегального програмного забезпечення, 

дотримання вимог Закону України „Про авторське право і суміжні права“, ст. 

1107 глави 75 Цивільного Кодексу України та недопущення відповідальності за 

порушення авторського права та інтелектуальної власності передбаченої ст.52 

ЗУ „Про авторське право і суміжні права“, ст. 432 глави 35 Цивільного Кодексу 

України та ст. 176 Кримінального Кодексу України; 

розвиток та побудова ІІТ як одного з інструментів прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень;  

забезпечення імплементації новітніх інформаційних технологій у роботу 

виконавчих органів міської ради з метою мінімізації адміністративних витрат та 

підвищення ефективності діяльності; 

забезпечення захисту інформації в тому числі захисту локальних 

обчислювальних мереж міської ради та її виконавчих органів; 

забезпечення антивірусного захисту; 

потреба в модернізація базової інфраструктури для виконавчих органів 

міської ради шляхом створення єдиного домену, поштової системи, файлового 

сховища користувачів виконавчих органів міської ради, розширення покриття 

мережі Wі-Fі в будівлі міської ради, придбання сучасного комп’ютерного  

обладнання, системи зберігання даних, впровадження сучасного ліцензійного 

програмного забезпечення; 

розширення кількості та покращення якості надання адміністративних 

послуг Державної міграційної служби України шляхом виготовлення  та видачі 

ID карт та закордонних паспортів; 

нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до 

комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення „Інформаційної 



нерівності“ між окремими адміністративно-територіальними одиницями, 

галузями економіки та різними верствами населення в міській та сільській 

місцевостях. 

 

Розділ 3. Мета Програми. 

Метою даної Програми є забезпечення на високому рівні інформаційної 

підтримки процесів прийняття управлінських рішень, стимулювання до 

зростання продуктивності праці виконавчих органів міської ради, полегшення 

організації комунікацій на всіх рівнях управління, оновлення комп’ютерного 

обладнання, модернізація локальної мережі, покращення якості надання 

адміністративних послуг в тому числі і в старостатах, ліцензування 

програмного забезпечення, здійснення антивірусного захисту, проведення 

заходів щодо захисту інформації. 

 

 

 

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми. 

. 

Для реалізації Програми в 2018 році передбачається проведення заходів: 

 супровід (оновлення) програмного забезпечення АВК-5; 

супровід, продовження ліцензії програмного забезпечення ІС-Про; 

супровід, продовження ліцензії програмного забезпечення Медок; 

супровід, продовження ліцензії програмного забезпечення АІС „Місцеві 

бюджети“; 

супровід, продовження ліцензії антивірусного програмного забезпечення 

ESET; 

супровід (оновлення) програмного забезпечення для кадрової роботи; 

ліцензування програмного забезпечення Microsoft Office; 

придбання блоків безперебійного живлення; 

придбання комп'ютерної техніки з ліцензійною Windows 10 Pro; 

придбання багатофункціональних пристроїв; 

придбання запасних частин (клавіатури, мишки, жорсткі диски, пам'ять, 

USB концентратори, картриджі, чорнила та інше); 

заправка картриджів; 

ремонт техніки, який не можливо здійснити власними силами; 

придбання захищених носіїв інформації для підписання документів в 

системі електронного документообігу та забезпечення доступу до комп'ютерів і 

локальної мережі з використанням електронного цифрового підпису; 

придбання обладнання для локальної мережі (апаратно-програмного 

комплексу, який має функціонал всіх необхідних сервісів мережевої безпеки, 

інтегрованих в спеціалізовану операційну систему FortiOS: антивірус, 

антиспам, засіб боротьби зі шпигунським ПО, засіб запобігання вторгнень 

(IPS), web-фільтр, міжмережевий екран, тунелі VPN + Підписка на оновлення 

всіх систем безпеки); 



впровадження нових інформаційних технологій для муніципального 

менеджменту та забезпечення вільного доступу населення сіл Пирятинської 

ОТГ до телекомунікаційних послуг, зокрема до мережі Інтернет. 

 

Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування. 
Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 3167,5 тис. грн; 

фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади у межах його фінансових 

можливостей, а також інших джерел, передбачених чинним законодавством 

України. 

 

Розділ 6. Строки та етапи виконання Програми. 

Програма розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської 

міської ради у 2018 році здійснюється у такі строки: 

придбання комп'ютерної техніки з ліцензійною Windows 10 Pro та 

багатофункціональних пристроїв, блоків безперебійного живлення – І квартал 

2018 року; 

придбання апаратно-програмного комплексу, який має функціонал всіх 

необхідних сервісів мережевої безпеки – І квартал 2018 року; 

продовження ліцензії антивірусного програмного забезпечення ESET,   

придбання   ліцензій   програмного   забезпечення   Microsoft   Office, 

придбання захищених носіїв інформації  –  І півріччя 2018 року; 

придбання обладнання для виготовлення  та видачі ID карт та 

закордонних паспортів - І півріччя 2018 року; 

інші заходи Програми будуть виконуватися впродовж 2018 року. 

 

Розділ 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

Відповідальність за виконання заходів Програми покладено на відділ 

інформаційних технологій та захисту інформації виконкому міської ради, відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради. фінансове 

управління Пирятинської міської ради. 

Контроль за ходом виконання Програми покладено на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та 

постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

  

 

 

Начальник відділу інформаційних 

технологій та захисту інформації А.М. Божко 



Додаток 1 

 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика Програми) 
 

Програма розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2018 рік 

 
1. Ініціатор розроблення програми Виконком  Пирятинської  міської  ради   

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови від   01.02.2018 

№ 24 

3. Розробник програми Відділ інформаційних технологій та захисту 

інформації виконкому міської ради. 

4. Співрозробник програми 

 

 

5. Відповідальний виконавець програми Відділ інформаційних технологій та захисту 

інформації виконкому міської ради (Божко А.М.) 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради (Цюра І.О.) 

6. Учасники програми 

 

Структурні підрозділи виконкому міської ради. 

7. Термін реалізації програми 2018  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, всього,  

у тому числі : 

3167,5 тис. грн.  

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 2667,5 тис. грн. 

 Коштів інших джерел 500,0 тис. грн. 

 
Додаток 2 

 

Ресурсне забезпечення Програми  

розвитку та підтримки інформаційних технологій на 2018 рік 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

програми, грн. 

І ІІ ІІІ 

2018 рік 20_ рік 20_рік 20__- 20__р.р. 20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

3167,5     3167,5 

бюджет міської ОТГ 2667,5     2667,5 

Кошти обласного 

бюджету 

500,0     500,0 

кошти не бюджетних 

джерел 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 
 

Напрями діяльності та заходи Програми  

розвитку та підтримки інформаційних технологій на 2018 рік 

№  Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  заходів  

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис. гривень, 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

1 
Виконання 

повноважень 

Супровід (оновлення) 

програмного 

забезпечення АВК-5 

Листопад 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

4,0 Виконання 

2 
Виконання 

повноважень 

Супровід, 

продовження ліцензії 

програмного 

забезпечення ІС-Про 

Листопад 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,0 Виконання 

3 
Виконання 

повноважень 

Супровід, 

продовження ліцензії 

програмного 

забезпечення Медок 

Грудень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0 Виконання 

4 
Виконання 

повноважень 

Супровід, 

продовження ліцензії 

програмного 

забезпечення АІС 

"Місцеві бюджети" 

Листопад 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0 Виконання 

5 
Виконання 

повноважень 

Супровід (оновлення) 

програмного 

забезпечення для 

кадрової роботи 

Грудень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

6,0 Виконання 

6 

Заходи щодо 

виконання 

законодавста 

про 

авторські 

права 

Ліцензування 

програмного 

забезпечення 

Microsoft Office 

Квітень-

травень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

750,0 Виконання 

7 
Виконання 

повноважень 

Придбання блоків 

безпеербійного 

живлення 

Березень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

52,5 Виконання 

8 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

комп'ютерної техніки 

з ліцензійною 

Windows 10 Pro (в 

тому числі 12 для 

ЦПМД) 

Березень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

352,0 Виконання 

9 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

багатофункціональни

х пристроїв (в тому 

числі 12 для ЦПМД) 

Березень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

171,0 Виконання 

10 
Виконання 

повноважень 

Придбання запасних 

частин (клавіатури, 

мишки, жорсткі 

диски, пам'ять, USB 

концентратори, 

картриджі, чорнила та 

інш.) 

2018 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

40,0 Виконання 

11 
Виконання 

повноважень 
Заправка картриджів 2018 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

40,0 Виконання 

12 
Виконання 

повноважень 

Ремонт техніки, який 

не можливо здійснити 

власними силами 

2018 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0 Виконання 



13 

Заходи з 

захисту 

інформації 

Супровід, 

продовження ліцензії 

антивірусного 

програмного 

забезпечення ESET 

Квітень-

травень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

60,0 Виконання 

14 

Заходи з 

захисту 

інформації 

Придбання 

захищених носіїв 

інформації для 

підписання 

документів в системі 

електронного 

документообігу та 

забезпечення доступу 

до комп'ютерів і 

локальної мережі з 

використанням 

електронного 

цифрового підпису 

Квітень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

75,0 Виконання 

15 

Заходи з 

захисту 

інформації 

Придбання 

обладнання для 

локальної мережі 

(Придбання апаратно-

програмного 

комплексу, який має 

функціонал всіх 

необхідних сервісів 

мережевої безпеки, 

інтегрованих в 

спеціалізовану 

операційну систему 

FortiOS антиспам, 

засіб боротьби зі 

шпигунським ПО, 

засіб запобігання 

вторгнень (IPS), web-

фільтр, 

міжмережевий екран, 

тунелі VPN + 

Підписка на 

оновлення всіх 

систем безпеки) 

Березень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

125,0 Виконання 

16 

Виконання 

повноважень 

з надання 

адміністрати

вних послуг 

Придбання 

обладнання для 

виготовлення  та 

видачі ID карт та 

закордонних 

паспортів 

Червень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

440,0 Виконання 

17 
Інтернетизація 

сіл ОТГ 

Інтернетизація сіл 

ОТГ 
ІІІ квартал 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

500,00 Виконання 

Обласний 

бюджет 
500,00 Виконання 

  Разом:    3167,5  

 



Додаток 4 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 
 

Пирятинська міська рада 

Полтавська область,  Пирятинський район 

 

Код відомчої класифікації ____02__________________________________ 

Код програмної класифікації   __0210150, 0210180, 0217330____________ 

Код КЕКВ _______2210, 2240, 3110, 3142, 31,22______________________ 

 

№ 

 

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

Затверджено 

на 2018 рік, 

тисяч гривень 

 

В тому числі по місяцях 

 Всього 

 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

сі
ч
ен

ь 

л
ю

ти
й

 

б
ер

ез
ен

ь 

к
в
іт

ен
ь 

тр
ав

ен
ь 

ч
ер

в
ен

ь
 

л
и

п
ен

ь 

се
р
п

ен
ь
 

в
ер

ес
ен

ь
 

ж
о

в
те

н
ь
 

л
и

ст
о

п
ад

 

гр
у

д
ен

ь
 

1 

Інформаційні 

заходи 

Рішення 

37-ої  сесії 

міської 

ради від 

28.02.2018 

№ 79 

Виконком 

Пирятинської 

міської ради 

 

3167,5 

 

2079,5 

  

7
1
0

,0
 

8
4
,5

 

8
1
9

,5
 

4
4
9

,5
 

9
,5

 

9
,5

 

1
0
0
9

,5
 

9
,5

 

4
8
,5

 

1
7
,5

 

 

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу 

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 

 
28 лютого 2018 року 

 


