
 

 

 

                                                                                   

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
шістдесят восьмої сесії сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

 

09 квітня 2020 року № 182 
 

 

Про внесення змін до Програми  

інформатизації Пирятинської міської  

об’єднаної територіальної громади  

на 2020-2022 роки 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням тридцять сьомої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 лютого 2018 року     

№ 90 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм 

Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади“, враховуючи службовий лист начальника 

відділу інформаційних технологій та захисту інформації виконкому міської 

ради від 24.03.2020 № 1164/02-35, висновки постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 502 „Про 

затвердження Програми інформатизації Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки“, виклавши Програму у новій 

редакції, що додається. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

щодо змін до Програми інформатизації Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки 

 

Програму інформатизації Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки затверджено рішенням шістдесят четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 502 на 

загальну суму 6 481,9 тис. грн., з них на 2020 рік – 1 993,2 тис. грн. 

 

Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити 

запропоновані нами зміни на виконання заходів, передбачених в 2020 році:                                                                                                                                         

                                                                                                                            грн. 
№ 

п/п 

  Перелік  заходів Затверджено 

по діючій 

Програмі 

Проект змін 

до  

програми  

Пропонується 

 для включення 

до Програми та 

фінансування 

1. Придбання мультимедійного 

комплексу (Розпорядник коштів - 

Пирятинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 4) 

0,00 +  31 600,00  31 600,00 

2. Надання послуг з використання 

та технічної підтримки 

комплексу взаємоінтегрованих 

систем „Смарт громада“ 

150 000,00 - 150 000,00 0,00 

3. Придбання екранів для 

проектора на тринозі - 3 шт.  
4 000,00 + 3 400,00 7 400,00 

4. Придбання мультимедійного 

проектору EPSON- 3 шт  
15 000,00 + 30 000,00 45 000,00 

5. Придбання комп'ютерної техніки 

Ноутбук – 8 шт. 
0,00 +139 300,00 139 300,00 

6. Придбання 

багатофункціонального 

пристрою - 5 шт.  

0,00 +50 000,00 50 000,00 

7. Придбання 

багатофункціонального 

струменевого пристрою - 2 шт.  

0,00 +12 000,00 12 000,00 

8. Придбання програмно-

апаратного комплексу для 

надання послуг ГСЦ  

0,00 +225 000,00 225 000,00 

 Всього по програмі 1 993 200,00 +  341 300,00 2 334 500,00 

 

Загальний обсяг фінансування Програми на 2020 рік  після внесення змін :  

2 334 500,00 грн. 

 

Начальник відділу інформаційних  

технологій та захисту інформації  

виконкому міської ради  Божко А.М. 
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 Додаток 

 до рішення шістдесят восьмої сесії 

 (друге пленарне засідання) 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 09 квітня 2020 року № 182 

 

 

 

ПРОГРАМА 
інформатизації Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади  

на 2020-2022 роки 
 

 

 
 

 

 

Пирятин 2019 
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Розділ 1. Загальні положення. 

 Програма інформатизації Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади (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 2020 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 електронні довірчі послуги“, „Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України“ 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 інформатизації 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 з метою мінімізації адміністративних витрат та підвищення 

ефективності діяльності; 

забезпечення захисту інформації в тому числі захисту локальних 

обчислювальних мереж міської ради, її виконавчих органів та закладів освіти; 

забезпечення антивірусного захисту; 

потреба в модернізація базової інфраструктури для виконавчих органів 

міської ради шляхом створення єдиного домену, поштової системи виконавчих 

органів міської ради; 

розширення кількості та покращення якості надання адміністративних 

послуг; 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітній процес закладів освіти та забезпечення їх інформатизації; 

ефективне проведення освітнього процесу, забезпечення документообігу 

та інформування громади; 

залучення більшої кількості користувачів та надання сучасних 

бібліотечних послуг для громади; 
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залучення більшої кількості відвідувачів, урізноманітнення заходів та 

покращення якості роботи закладів культури.  
 

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. Створення належних умов для роботи 

закладів освіти та культури, запровадження нових форм роботи та заходів. 

впровадження нових бібліотечних послуг та збільшити кількості  користувачів 

книгозбірні. Впровадження сучасних інформаційно-технічних умов освітнього 

процесу, забезпечення постійного доступу до інформації. Впровадження в 

освітній процес закладів освіти сучасних інформаційних технологій, що 

забезпечать подальше вдосконалення освітнього процесу, доступність та 

ефективність освіти, ведення ділової документації, проведення методичних 

заходів, підвищення фахового рівня педагогів та отримання постійного доступу 

до інформації. Запровадження надання центром адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської міської ради послуг Головного сервісного центру 

України. Покращення матеріальної бази сільських будинків культури для 

підвищення якості проведення культурних заходів. 

 

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

Для реалізації Програми в 2020 році передбачається проведення заходів: 

супровід, продовження ліцензії програмного забезпечення UA-Бюджет, 

ІС-Про, Медок, АІС „Місцеві бюджети“, програмного забезпечення для 

кадрової роботи, реєстру територіальної громади (ЦНАП-SQS) та іншого;  

ліцензування програмного забезпечення Microsoft Office; 

придбання сучасної комп'ютерної техніки на заміну фізично та морально 

застарілій;  

придбання ліцензій Windows 10 Pro; 

продовження ліцензій антивірусного програмного забезпечення; 

придбання багатофункціональних пристроїв; 

придбання запасних частин, витратних матеріалів (клавіатури, мишки, 

жорсткі диски, SSD накопичувачі, оперативна пам'ять, USB концентратори, 

картриджі, чорнила та інше); 

заправка картриджів; 

ремонт комп’ютерної техніки; 

придбання захищених носіїв ключової інформації; 

отримання довірчих послуг (отримання відкритих сертифікатів КЕП); 
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придбання додаткових ліцензій до системи електронного документообігу 

„АСКОД“; 

оплата вартості доступу до мережі Інтернет; 

оплата вартості захищеного каналу зв’язку для доступу до реєстрів 

Державної міграційної служби; 

оплата використання криптосерверів для роботи в ПЗ „Соціальна 

громада“; 

підключення робочого місця ЦНАП до ГСЦ МВС; 

оплата хостингів сайтів, сервісів Класна оцінка та доменів; 

придбання програмного забезпечення Koha для публічної бібліотеки. 

придбання обладнання для виготовлення посвідчень водія та свідоцтва 

про реєстрацію транспортних засобів 

 

Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування. 
Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 6 823,2 тис.грн з них 

на 2020 рік 2 334,5 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 2019 році здійснюється у такі строки: 

супровід, продовження ліцензії програмного забезпечення UA-Бюджет, 

ІС-Про, Медок, АІС „Місцеві бюджети“, програмного забезпечення для 

кадрової роботи, реєстру територіальної громади (ЦНАП-SQS) та іншого – 

протягом 2020 року;  

ліцензування програмного забезпечення Microsoft Office – IV квартал 

2020р.; 

придбання сучасної комп'ютерної техніки на заміну фізично та морально 

застарілій – лютий - березень 2020р.;  

придбання ліцензій Windows 10 Pro – лютий - березень 2020р.; 

придбання та продовження ліцензій антивірусного програмного 

забезпечення – лютий – березень 2020р.; 

придбання багатофункціональних пристроїв – лютий - березень 2020р.; 

придбання запасних частин, витратних матеріалів (клавіатури, мишки, 

жорсткі диски, SSD накопичувачі, оперативна пам'ять, USB концентратори, 

картриджі, чорнила та інше) – протягом 2020 року; 

заправка картриджів – протягом 2020 року; 

ремонт комп’ютерної техніки – протягом 2020 року; 

придбання захищених носіїв ключової інформації – протягом 2020 року; 

отримання довірчих послуг (отримання відкритих сертифікатів КЕП) – 

протягом 2020 року; 
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продовження ліцензії апаратно програмного комплексу мережевого 

захисту Fortigate – ІІІ квартал 2020 року; 

придбання додаткових ліцензій до системи електронного документообігу 

„АСКОД“ – лютий - березень 2020р.; 

оплата вартості доступу до мережі Інтернет – протягом 2020 року; 

оплата вартості захищеного каналу зв’язку для доступу до реєстрів 

Державної міграційної служби – протягом 2020 року; 

оплата використання криптосерверів для роботи в ПЗ „Соціальна 

громада“ – протягом 2020 року; 

підключення робочого місця ЦНАП до ГСЦ МВС – березень - квітень 

2020р.; 

оплата хостингів сайтів, сервісів Класна оцінка та доменів – впродовж 

2019 року; 

придбання програмного забезпечення Koha – лютий - березень 2020р; 

інші заходи Програми будуть виконуватися впродовж 2020 року; 

придбання обладнання для оформлення та видачі посвідчення водія та 

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - квітень 2020р; 

придбання комплектів мультимедійного обладнання  - травень 2020 р. 

придбання мультимедійних проекторів та екранів до них – квітень 2020 р. 

 

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, Пирятинський 

ліцей, Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4, Опорний заклад 

Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 та фінансове управління 

Пирятинської міської ради. 

Контроль за ходом виконання Програми покладено на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Безушко Л.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  

виконкому міської ради  Божко А.М. 
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Додаток 1 

 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика Програми) 
 

Програма інформатизації Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

 
1. Ініціатор розроблення програми Виконком  Пирятинської  міської  ради   

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови від   28.11.2019 

№ 227 

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.) 

Пирятинський ліцей (Пономаренко Л.В.) 

Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4 (Шкурупій Л.Г.) 

Опорний заклад Пирятинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 6 (Василенко М.В.) 

6. Учасники програми 

 

Структурні підрозділи виконкому міської ради, 

заклади освіти та заклади культури 

7. Термін реалізації програми 2020-2022 роки 

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 : 

6 823,2 тис. грн. 

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 6 823,2 тис. грн. 

 Коштів інших джерел  

 
Додаток 2 

 

Ресурсне забезпечення Програми  

інформатизації Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат 

на виконання 

програми, грн. 

І ІІ ІІІ 

2020 рік 2021 

рік 

2022 

рік 

20__- 20__р.р. 20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
2 334,5 2 139,8 2 348,9   6 823,2 

бюджет міської ОТГ 2 334,5 2 139,8 2 348,9   6 823,2 

Кошти обласного 

бюджету 

      

кошти не бюджетних 

джерел 
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Додаток 3 
 

Напрями діяльності та заходи Програми  

інформатизації Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

№  

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  заходів  

програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван 

ня 

(вартість),  

тис. гривень,  

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

 Заходи на 2020 рік 

 Розпорядник коштів - Пирятинський ліцей 

1 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

2020 рік 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   

2 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Doc) 

Жовтень 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0   

3 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Придбання 

захищених носіїв 

інформації для 

КЕП 

Лютий 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,4   

4 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання довірчих 

послуг 

(виготовлення 

КЕП) 

2020 рік 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1,0   

5 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

Жовтень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

6 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

доступу до 

мережі Інтернет 

закладу та його 

філії 

2020 рік 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

17,3   

7 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
Липень 

Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

18,0   

8 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

Березень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

9 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2020 рік 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

10 

Антивірусний 

захист 

Придбання 

антивірусного 

програмного 

забеспечення 

ESET endpoint 

protection 

advanced 

Лютий 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

46,1   
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11 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

користування 

сервісом „Класна 

оцінка“ 

Лютий 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,0   

12 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації (анкет 

випускників) 

Травень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

 Всього 155,8   

Розпорядник коштів - Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

13 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

2020 рік 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ ступенів 

№ 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

12,0   

14 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Doc) 

Грудень 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0   

15 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

доступу до 

мережі Інтернет 

двох корпусів 

закладу 

2020 рік 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

17,3   

16 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

Лютий 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

17 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання довірчих 

послуг (отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

Січень 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1,0   

18 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Послуги з 

реєстрації та 

використання 

доменного імені 

Травень 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

0,5   

19 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
Березень 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

14,2   

20 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

Січень 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

4,0   
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21 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Заправка 

картриджів МФУ 
2020 рік 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

22 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2020 рік 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

23 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

користування 

сервісом „Класна 

оцінка“ 

Лютий 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,0   

24 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації (анкет 

випускників) 

Травень 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

9,0   

82 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

мультимедійного 

комплексу 

Квітень 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

31,6  

 Всього 119,6   

Розпорядник коштів - Опорний заклад Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 

25 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку ( ІС-Про7) 

2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ ступенів 

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

8,0   

26 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

фінансового 

обліку (АІС 

Місцеві бюджети 

рівня 

розпорядника 

бюджетних 

коштів) 

2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

4,0   

27 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Д.ок) 

2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів 

 № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0   
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28 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

користування 

сервісом „Класна 

оцінка“ 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,0   

29 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

доступу до 

мережі Інтернет 

закладу та його 

філії 

2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

17,3   

30 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення (ІС-

Про7) 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

31 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

мережевого 

обладнання ( 

роутер  TP-Link-2) 

Серпень 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,7   

32 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,3   

33 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

34 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Заправка 

картриджів  
2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   



14 

 

35 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинськ

а 

загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   

36 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання довірчих 

послуг (отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1,0   

37 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації (анкет 

випускників) 

Травень 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

9,0   

 Всього 118,3   

Розпорядник коштів - Виконавчий комітет Пирятинської міської ради (виконавчий комітет, заклади 

культури, дошкільної та позашкільної освіти) 

38 

Виконання 

повноважень 

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (ІС-Про, 

АІС Місцеві 

бюджети) (ДК 

021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Листопа

д 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

39 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (ІС-Про, 

UA-Бюджет) (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

2020 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

35,0   
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40 

Виконання 

повноважень 

Придбання 

серверної версії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку UA-

Бюджет (ДК 

021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

40,0   

41 

Виконання 

повноважень 

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку 

Пирятинської 

міської ради та 

виконавчого 

комітету ( 

М.Е.Doc)(ДК 

021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Вересен

ь 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

42 

Виконання 

повноважень 

Надання довірчих 

послуг (отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

(ДК 021:2015 

72310000-1 - 

Послуги з обробки 

даних) 

2020 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

43 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення 

АСКОД у складі 

системи 

електронного 

документообігу 

Пирятинської 

міської ради (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

45,0   
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44 

Виконання 

повноважень 

Придбання 

примірників 

програмної 

продукції з 

іменною ліцензією 

системи 

електронного 

документообігу 

„АСКОД“ (ДК 

021:2015 - 

48310000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

створення 

документів) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

45 

Виконання 

повноважень 

Супровід реєстру 

територіальної 

громади „ЦНАП-

SQS“ (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,0   

46 

Виконання 

повноважень 

Супровід 

(оновлення) 

програмного 

забезпечення АВК-

5 (ДК 021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Листопа

д 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

47 

Виконання 

повноважень 

Супровід 

(оновлення) 

програмного 

забезпечення для 

кадрової роботи 

(ДК 021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

7,0   

48 

Заходи щодо 

виконання 

законодавста про 

авторські права 

Придбання 

пакетів 

програмного 

забезпечення 

Microsoft office 365 

(ДК 021:2015 - 

48624000-8 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

операційних 

систем для 

персональних 

комп’ютерів) 

Жовтень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

197,0   
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49 

Виконання 

повноважень 

Сервісний пакет 

Fortigate FG-100E 

(ДК 021:2015 - 

48730000-4 — 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

забезпечення 

безпеки) 

Серпень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

45,0   

50 

Виконання 

повноважень 

Користування 

захищеним 

цифровим каналом 

для доступу до 

реєстрів 

Державної 

міграційної 

служби 

(ДК 021:2015 -

72310000-1 - 

Послуги з обробки 

даних) 

2020 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

65,0   

51 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Оплата вартості 

доступу до 

мережі Інтернет 

виконкому 

старостатів, 

закладів освіти та 

культури (ДК 

021:2015 - 

72411000-4 

Постачальники 

Інтернет-послуг) 

2020 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

74,5   

52 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка роботи 

криптосерверів 

ПЗ „Соціальна 

громада“ (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

6,0   

53 

Виконання 

повноважень 

Підключення 

робочого місця 

ЦНАП до ГСЦ 

МВС (ДК 021:2015 

- 48730000-4 — 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

забезпечення 

безпеки) 

Березень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

54 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

запасних частин 

до комп’ютерної 

техніки (ДК 

021:2015 - 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання) 

2020 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

112,5   
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55 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(картриджі з 

тонером) для 

лазерних 

принтерів та 

фотокопіювальної 

техніки (ДК 

021:2015 - 

30125100-2 

Картриджі з 

тонером) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

50,0   

56 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(чорнильні 

картриджі) (ДК 

021:2015 - 

30190000-7 

Чорнильні 

картриджі та 

чорнила) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

43,5   

57 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Заправка 

картриджів 

(ДК 021:2015 -

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки) 

2020 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

117,0   

58 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Ремонт техніки, 

який не можливо 

здійснити 

власними силами 

(ДК 021:2015 -

50320000-4 

Послуги з ремонту 

і технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів) 

2020 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

107,0   

59 

Виконання 

повноважень 

Придбання засобів 

КЗІ та зчитувачів 

ID карток (ДК 

021:2015 - 

30140000-2 

Обчислювальні 

техніка) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

60 

Антивірусний 

захист 

Придбання 

програмної 

продукції ESET 

endpoint protection 

advanced (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

70,0   



19 

 

61 

Антивірусний 

захист та захист 

інформації 

Придбання 

програмної 

продукції ESET 

Secure 

Authentication. Для 

захисту 25 

об’єктів на 2 

роки. (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,0   

62 

Антивірусний 

захист 

Придбання 

програмної 

продукції Symantec 

endpoint protection 

на 3 роки (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   

63 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка та 

супровід 

геоінформаційної 

системи обліку 

активів 

об'єднаних 

територіальних 

громад (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,0   

64 

Виконання 

повноважень 

Оплата хостингу 

сайту міської 

ради та домену 

gov.ua (ДК 

021:2015 - 

72415000-2 

Постачальники 

послуг з веб-

хостингу) 

Серпень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

65 

Виконання 

повноважень 

Обслуговування 

камер 

відеоспостережен

ня (ДК 021:2015 - 

50340000-0 - 

Послуги з ремонту 

і технічного 

обслуговування 

аудіовізуального 

та оптичного 

обладнання) 

2020 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

36,0   
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66 

Реалізація е-

врядування 

Надання послуг з 

використання та 

технічної 

підтримки 

комплексу 

взаємоінтегрован

их систем 

«Смарт громада» 

(ДК 021:2015 - 

72410000-7 — 

Послуги 

провайдерів) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

0,0   

67 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

багатофункціонал

ьного 

струменевого 

пристрою - 2 шт. 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальні 

пристрої ) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

12,0   

68 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Матеріали для 

локальної 

(комп’ютерної) 

мережі (ДК 

021:2015 - 

31310000-2 

Мережеві кабелі) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0   

69 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання екранів 

для проектора на 

тринозі - 3 шт. 

(ДК 021:2015 - 

38653400-1 

Проекційні 

екрани) 

Лютий, 

квітень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

7,4   

70 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

мультимедійного 

проектору 

EPSON- 3 шт (ДК 

021:2015 - 

38652100-1 

Проектори) 

Лютий, 

квітень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

45,0   

71 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки (Файловий 

сервер – 1 шт) 

(ДК 021:2015 - 

48820000-2 

Сервери) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,0   

72 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки (Ноутбук 

– 2 шт, 

Комп’ютер – 3 

шт) (ДК 021:2015 

- 30210000-4 

Машини для 

обробки даних 

(апаратна 

частина)) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

63,6   



21 

 

73 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

кольорового 

принтера – 1 шт. 

(ДК 021:2015 - 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

74 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

багатофункціонал

ьних лазерних 

пристроїв: – 2 шт 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальні 

пристрої ) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

24,0   

75 

Антивірусний 

захист 

Придбання 

антивірусного 

програмного 

забеспечення 

ESET  (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

13,0   

76 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

програмного 

забезпечення Koha 

(ДК 021:2015 - 

48160000-7 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

бібліотек) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

40,0   

77 

Виконання 

повноважень 

Придбання гелевих 

аккумуляторів для 

сервера (на 

заміну) (ДК 

021:2015 - 

31440000-2 

Акумуляторні 

батареї) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

12,0   

78 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки Ноутбук 

– 8 шт 

(ДК 021:2015 - 

30210000-4 

Машини для 

обробки даних 

(апаратна 

частина)) 

Квітень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

139,3  

79 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

багатофункціонал

ьного пристрою - 

5 шт. 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальні 

пристрої ) 

Квітень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

50,0  
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80 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

багатофункціонал

ьного 

струменевого 

пристрою - 2 шт. 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальні 

пристрої ) 

Квітень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

12,0  

81 

Виконання 

повноважень в 

сфері надання 

адміністративних 

послуг 

Придбання 

програмно-

апаратного 

комплексу для 

надання послуг 

ГСЦ (ДК 021:2015 

- 30210000-4 

Машини для 

обробки даних) 

Квітень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

225,0  

Всього  1 940,8   

Разом по заходах на 2020 рік 2 334,5   

Заходи на 2021 рік 
Розпорядник коштів - Пирятинський ліцей 

1 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

2021 рік 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   

2 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Doc) 

Жовтень 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0   

3 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Придбання 

захищених носіїв 

інформації для 

КЕП 

Лютий 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,4   

4 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання довірчих 

послуг 

(виготовлення 

КЕП) 

2021 рік 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1,0   

5 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

Жовтень 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

6 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

доступу до 

мережі Інтернет 

закладу та його 

філії 

2021 рік 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

17,3   

7 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
Липень 

Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

18,0   

8 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

Березень 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   
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9 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2021 рік 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

10 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

користування 

сервісом „Класна 

оцінка“ 

Лютий 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,0   

11 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації (анкет 

випускників) 

Травень 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

Всього 109,7   

Розпорядник коштів - Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

12 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

2021 рік 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

12,0   

13 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Doc) 

Грудень 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0   

14 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

доступу до 

мережі Інтернет 

двох корпусів 

закладу 

2021 рік 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

17,3   

15 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

Лютий 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

16 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання довірчих 

послуг (отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

Січень 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1,0   

17 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Послуги з 

реєстрації та 

використання 

доменного імені 

Травень 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

0,5   

18 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
Березень 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

14,2   

19 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

Січень 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

4,0   
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20 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Заправка 

картриджів МФУ 
2021 рік 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

21 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2021 рік 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

22 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

користування 

сервісом „Класна 

оцінка“ 

Лютий 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ ступенів 

№ 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,0   

23 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації (анкет 

випускників) 

Травень 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ ступенів 

№ 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

9,0   

Всього 88,0   

Розпорядник коштів - Опорний заклад Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 

24 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку ( ІС-Про7) 

2021 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

8,0   

25 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

фінансового 

обліку (АІС 

Місцеві бюджети 

рівня 

розпорядника 

бюджетних 

коштів) 

2021 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

4,0   

26 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Д.ок) 

2021 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0   

27 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

користування 

сервісом „Класна 

оцінка“ 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,0   
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28 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

доступу до 

мережі Інтернет 

закладу та його 

філії 

2021 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ ступенів 

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

17,3   

29 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення (ІС-

Про7) 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ ступенів 

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

30 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
2021 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ ступенів 

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,3   

31 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

2021 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ ступенів 

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

32 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Заправка 

картриджів  
2021 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ ступенів 

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

33 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2021 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ ступенів 

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   

34 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання довірчих 

послуг (отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ ступенів 

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1,0   

35 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації (анкет 

випускників) 

Травень 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ ступенів 

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

9,0   

Всього 114,6   
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Розпорядник коштів - Виконавчий комітет Пирятинської міської ради (виконавчий комітет, заклади 

культури, дошкільної та позашкільної освіти) 

36 

Виконання 

повноважень 

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (ІС-Про, 

АІС Місцеві 

бюджети) (ДК 

021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Листопа

д 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

37 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (ІС-Про, 

UA-Бюджет) (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

2021 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

35,0   

38 

Виконання 

повноважень 

Придбання 

серверної версії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку UA-

Бюджет (ДК 

021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

40,0   
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39 

Виконання 

повноважень 

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку 

Пирятинської 

міської ради та 

виконавчого 

комітету ( 

М.Е.Doc)(ДК 

021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Вересен

ь 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

40 

Виконання 

повноважень 

Надання довірчих 

послуг (отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

(ДК 021:2015 

72310000-1 - 

Послуги з обробки 

даних) 

2021 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

41 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення 

АСКОД у складі 

системи 

електронного 

документообігу 

Пирятинської 

міської ради (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

45,0   

42 

Виконання 

повноважень 

Придбання 

примірників 

програмної 

продукції з 

іменною ліцензією 

системи 

електронного 

документообігу 

„АСКОД“ (ДК 

021:2015 - 

48310000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

створення 

документів) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   
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43 

Виконання 

повноважень 

Супровід реєстру 

територіальної 

громади „ЦНАП-

SQS“ (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,0   

44 

Виконання 

повноважень 

Супровід 

(оновлення) 

програмного 

забезпечення АВК-

5 (ДК 021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Листопа

д 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

45 

Виконання 

повноважень 

Супровід 

(оновлення) 

програмного 

забезпечення для 

кадрової роботи 

(ДК 021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

7,0   

46 

Заходи щодо 

виконання 

законодавста про 

авторські права 

Придбання 

пакетів 

програмного 

забезпечення 

Microsoft office 365 

(ДК 021:2015 - 

48624000-8 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

операційних 

систем для 

персональних 

комп’ютерів) 

Жовтень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

250,0   

47 

Виконання 

повноважень 

Сервісний пакет 

Fortigate FG-100E 

(ДК 021:2015 - 

48730000-4 — 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

забезпечення 

безпеки) 

Серпень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

45,0   
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48 

Виконання 

повноважень 

Користування 

захищеним 

цифровим каналом 

для доступу до 

реєстрів 

Державної 

міграційної 

служби 

(ДК 021:2015 -

72310000-1 - 

Послуги з обробки 

даних) 

2021 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

65,0   

49 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Оплата вартості 

доступу до 

мережі Інтернет 

виконкому 

старостатів, 

закладів освіти та 

культури (ДК 

021:2015 - 

72411000-4 

Постачальники 

Інтернет-послуг) 

2021 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

74,5   

50 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка роботи 

криптосерверів 

ПЗ „Соціальна 

громада“ (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

6,0   

51 

Виконання 

повноважень 

Підключення 

робочого місця 

ЦНАП до ГСЦ 

МВС (ДК 021:2015 

- 48730000-4 — 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

забезпечення 

безпеки) 

Березень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

52 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

запасних частин 

до комп’ютерної 

техніки (ДК 

021:2015 - 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання) 

2021 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

124,5   
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53 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(картриджі з 

тонером) для 

лазерних 

принтерів та 

фотокопіювальної 

техніки (ДК 

021:2015 - 

30125100-2 

Картриджі з 

тонером) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

50,0   

54 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(чорнильні 

картриджі) (ДК 

021:2015 - 

30190000-7 

Чорнильні 

картриджі та 

чорнила) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

43,5   

55 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Заправка 

картриджів 

(ДК 021:2015 -

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки) 

2021 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

117,0   

56 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Ремонт техніки, 

який не можливо 

здійснити 

власними силами 

(ДК 021:2015 -

50320000-4 

Послуги з ремонту 

і технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів) 

2021 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

107,0   

57 

Виконання 

повноважень 

Придбання засобів 

КЗІ та зчитувачів 

ID карток (ДК 

021:2015 - 

30140000-2 

Обчислювальні 

техніка) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

58 

Виконання 

повноважень 

Модернізація 

серверів (ДК 

021:2015 - 

48820000-2 

Сервери) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

70,0   



31 

 

59 

Виконання 

повноважень 

Придбання 

додаткових 

гелевих 

аккумуляторів для 

серверів (ДК 

021:2015 - 

31440000-2 

Акумуляторні 

батареї) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   

60 

Виконання 

повноважень 

Придбання 

аккумуляторів для 

блоків 

безперебійного 

живлення (на 

заміну) (ДК 

021:2015 - 

31440000-2 

Акумуляторні 

батареї) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   

61 

Виконання 

повноважень 

Придбання 

зарядного 

пристрою для 

гелевих 

аккумуляторів 

(ДК 021:2015 - 

31158100-9 

Зарядні пристрої 

для акумуляторів) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   

62 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка та 

супровід 

геоінформаційної 

системи обліку 

активів 

об'єднаних 

територіальних 

громад (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,0   

63 

Виконання 

повноважень 

Оплата хостингу 

сайту міської 

ради та домену 

gov.ua (ДК 

021:2015 - 

72415000-2 

Постачальники 

послуг з веб-

хостингу) 

Серпень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

64 

Виконання 

повноважень 

Обслуговування 

камер 

відеоспостережен

ня (ДК 021:2015 - 

50340000-0 - 

Послуги з ремонту 

і технічного 

обслуговування 

аудіовізуального 

та оптичного 

обладнання) 

2021 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

180,0   
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65 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Матеріали для 

локальної 

(комп’ютерної) 

мережі (ДК 

021:2015 - 

31310000-2 

Мережеві кабелі) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

40,0   

66 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки 

(ДК 021:2015 - 

30210000-4 

Машини для 

обробки даних 

(апаратна 

частина)) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

150,0   

67 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

багатофункціонал

ьних лазерних 

пристроїв 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальні 

пристрої ) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

100,0   

68 

Антивірусний 

захист 

Придбання 

антивірусного 

програмного 

забеспечення 

ESET  (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

13,0   

69 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення Koha 

(ДК 021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

70 

Заходи щодо 

виконання 

законодавста про 

авторські права 

Придбання 

пакетів 

програмного 

забезпечення 

Microsoft Windows 

(ДК 021:2015 - 

448620000-0 

Операційні 

системи) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

50,0   

Всього  1827,5   

Разом по заходах на 2021 рік 2139,8   

 Заходи на 2022 рік 
 Розпорядник коштів - Пирятинський ліцей  
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1 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

2022 рік 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   

2 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Doc) 

Жовтень 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0   

3 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Придбання 

захищених носіїв 

інформації для 

КЕП 

Лютий 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,4   

4 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання довірчих 

послуг 

(виготовлення 

КЕП) 

2022 рік 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1,0   

5 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

Жовтень 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

6 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

доступу до 

мережі Інтернет 

закладу та його 

філії 

2022 рік 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

17,3   

7 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
Липень 

Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

18,0   

8 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

Березень 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

9 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2022 рік 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

10 

Антивірусний 

захист 

Придбання 

антивірусного 

програмного 

забеспечення 

ESET endpoint 

protection 

advanced 

Лютий 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

46,1   

11 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

користування 

сервісом „Класна 

оцінка“ 

Лютий 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,0   

12 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації (анкет 

випускників) 

Травень 
Пирятинськ

ий ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

 Всього 155,8   

 Розпорядник коштів - Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 
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13 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

2022 рік 

Пирятинськ

а 

загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

12,0   

14 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Doc) 

Грудень 

Пирятинськ

а 

загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0   

15 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

доступу до 

мережі Інтернет 

двох корпусів 

закладу 

2022 рік 

Пирятинськ

а 

загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

17,3   

16 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

Лютий 

Пирятинськ

а 

загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

17 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання довірчих 

послуг (отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

Січень 

Пирятинськ

а 

загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1,0   

18 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Послуги з 

реєстрації та 

використання 

доменного імені 

Травень 

Пирятинськ

а 

загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

0,5   

19 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
Березень 

Пирятинськ

а 

загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

14,2   

20 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

Січень 

Пирятинськ

а 

загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

4,0   
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21 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Заправка 

картриджів МФУ 
2022 рік 

Пирятинськ

а 

загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

22 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2022 рік 

Пирятинськ

а 

загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

23 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

користування 

сервісом „Класна 

оцінка“ 

Лютий 

Пирятинськ

а 

загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,0   

24 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації (анкет 

випускників) 

Травень 

Пирятинськ

а 

загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів № 

4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

9,0   

 Всього 88,0   

Розпорядник коштів - Опорний заклад Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 

25 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку ( ІС-Про7) 

2022 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа 

І-ІІІ ступенів 

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

8,0   

26 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

фінансового 

обліку (АІС 

Місцеві бюджети 

рівня 

розпорядника 

бюджетних 

коштів) 

2022 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа 

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

4,0   

27 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Д.ок) 

2022 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа  

І-ІІІ ступенів 

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0   
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28 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

користування 

сервісом „Класна 

оцінка“ 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа 

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,0   

29 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата вартості 

доступу до 

мережі Інтернет 

закладу та його 

філії 

2022 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа 

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

17,3   

30 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення (ІС-

Про7) 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа 

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

31 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
2022 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа 

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,3   

32 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

2022 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа 

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

33 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Заправка 

картриджів  
2022 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа 

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

34 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2022 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа 

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   
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35 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання довірчих 

послуг (отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа 

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1,0   

36 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації (анкет 

випускників) 

Травень 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвіт 

ня школа 

І-ІІІ 

ступенів  

№ 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

9,0   

Всього 114,6   

Розпорядник коштів - Виконавчий комітет Пирятинської міської ради (виконавчий комітет, заклади 

культури, дошкільної та позашкільної освіти) 

37 

Виконання 

повноважень 

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (ІС-Про, 

АІС Місцеві 

бюджети) (ДК 

021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Листопа

д 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

38 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (ІС-Про, 

UA-Бюджет) (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

2022 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

35,0   
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39 

Виконання 

повноважень 

Придбання 

серверної версії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку UA-

Бюджет (ДК 

021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

40,0   

40 

Виконання 

повноважень 

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку 

Пирятинської 

міської ради та 

виконавчого 

комітету ( 

М.Е.Doc)(ДК 

021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Вересен

ь 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

41 

Виконання 

повноважень 

Надання довірчих 

послуг (отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

(ДК 021:2015 

72310000-1 - 

Послуги з обробки 

даних) 

2022 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

42 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення 

АСКОД у складі 

системи 

електронного 

документообігу 

Пирятинської 

міської ради (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

45,0   
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43 

Виконання 

повноважень 

Придбання 

примірників 

програмної 

продукції з 

іменною ліцензією 

системи 

електронного 

документообігу 

„АСКОД“ (ДК 

021:2015 - 

48310000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

створення 

документів) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

44 

Виконання 

повноважень 

Супровід реєстру 

територіальної 

громади „ЦНАП-

SQS“ (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,0   

45 

Виконання 

повноважень 

Супровід 

(оновлення) 

програмного 

забезпечення АВК-

5 (ДК 021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Листопа

д 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

46 

Виконання 

повноважень 

Супровід 

(оновлення) 

програмного 

забезпечення для 

кадрової роботи 

(ДК 021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

7,0   

47 

Заходи щодо 

виконання 

законодавста про 

авторські права 

Придбання 

пакетів 

програмного 

забезпечення 

Microsoft office 365 

(ДК 021:2015 - 

48624000-8 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

операційних 

систем для 

персональних 

комп’ютерів) 

Жовтень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

250,0   
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48 

Виконання 

повноважень 

Сервісний пакет 

Fortigate FG-100E 

(ДК 021:2015 - 

48730000-4 — 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

забезпечення 

безпеки) 

Серпень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

45,0   

49 

Виконання 

повноважень 

Користування 

захищеним 

цифровим каналом 

для доступу до 

реєстрів 

Державної 

міграційної 

служби 

(ДК 021:2015 -

72310000-1 - 

Послуги з обробки 

даних) 

2022 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

65,0   

50 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Оплата вартості 

доступу до 

мережі Інтернет 

виконкому 

старостатів, 

закладів освіти та 

культури (ДК 

021:2015 - 

72411000-4 

Постачальники 

Інтернет-послуг) 

2022 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

74,5   

51 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка роботи 

криптосерверів 

ПЗ „Соціальна 

громада“ (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

6,0   

52 

Виконання 

повноважень 

Підключення 

робочого місця 

ЦНАП до ГСЦ 

МВС (ДК 021:2015 

- 48730000-4 — 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

забезпечення 

безпеки) 

Березень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

53 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

запасних частин 

до комп’ютерної 

техніки (ДК 

021:2015 - 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання) 

2022 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

112,5   
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54 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(картриджі з 

тонером) для 

лазерних 

принтерів та 

фотокопіювальної 

техніки (ДК 

021:2015 - 

30125100-2 

Картриджі з 

тонером) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

50,0   

55 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(чорнильні 

картриджі) (ДК 

021:2015 - 

30190000-7 

Чорнильні 

картриджі та 

чорнила) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

43,5   

56 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Заправка 

картриджів 

(ДК 021:2015 -

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки) 

2022 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

117,0   

57 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Ремонт техніки, 

який не можливо 

здійснити 

власними силами 

(ДК 021:2015 -

50320000-4 

Послуги з ремонту 

і технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів) 

2022 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

107,0   

58 

Виконання 

повноважень 

Придбання засобів 

КЗІ та зчитувачів 

ID карток (ДК 

021:2015 - 

30140000-2 

Обчислювальні 

техніка) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

59 

Антивірусний 

захист 

Придбання 

програмної 

продукції ESET 

endpoint protection 

advanced (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

100,0   
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60 

Антивірусний 

захист та захист 

інформації 

Придбання 

програмної 

продукції ESET 

Secure 

Authentication. Для 

захисту 25 

об’єктів на 2 

роки. (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

40,0   

61 

Антивірусний 

захист 

Придбання 

програмної 

продукції Symantec 

endpoint protection 

на 3 роки (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

62 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка та 

супровід 

геоінформаційної 

системи обліку 

активів 

об'єднаних 

територіальних 

громад (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

50,0   

63 

Виконання 

повноважень 

Оплата хостингу 

сайту міської 

ради та домену 

gov.ua (ДК 

021:2015 - 

72415000-2 

Постачальники 

послуг з веб-

хостингу) 

Серпень 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

64 

Виконання 

повноважень 

Обслуговування 

камер 

відеоспостережен

ня (ДК 021:2015 - 

50340000-0 - 

Послуги з ремонту 

і технічного 

обслуговування 

аудіовізуального 

та оптичного 

обладнання) 

2022 рік 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

180,0   



43 

 

65 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

багатофункціонал

ьного 

струменевого 

пристрою - 2 шт. 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальні 

пристрої ) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

12,0   

66 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Матеріали для 

локальної 

(комп’ютерної) 

мережі (ДК 

021:2015 - 

31310000-2 

Мережеві кабелі) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0   

67 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання екрана 

для проектора на 

тринозі (ДК 

021:2015 - 

38653400-1 

Проекційні 

екрани) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

4,0   

68 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

мультимедійного 

проектору 

EPSON- 1 шт (ДК 

021:2015 - 

38652100-1 

Проектори) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   

69 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

Файлового сервера 

(ДК 021:2015 - 

48820000-2 

Сервери) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

150,0   

70 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки 

(ДК 021:2015 - 

30210000-4 

Машини для 

обробки даних 

(апаратна 

частина)) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

110,0   

71 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

кольорового 

лазерного 

принтера – 1 шт. 

(ДК 021:2015 - 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

72 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

багатофункціонал

ьних лазерних 

пристроїв 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальні 

пристрої ) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

80,0   



44 

 

73 

Антивірусний 

захист 

Придбання 

антивірусного 

програмного 

забеспечення 

ESET  (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

74 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення Koha 

(ДК 021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

75 

Заходи щодо 

виконання 

законодавста про 

авторські права 

Придбання 

пакетів 

програмного 

забезпечення 

Microsoft Windows 

(ДК 021:2015 - 

448620000-0 

Операційні 

системи) 

Лютий 

Виконком 

міської 

ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

50,0   

 Всього  1990,5   

Разом по заходах на 2022 рік 2348,9   

 Всього за програмою 6 823,2   
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Додаток 4 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 
 

Пирятинська ОТГ 

Полтавська область,  Пирятинський район 

 

Код відомчої класифікації ____02__________________________________ 

Код програмної класифікації   __0217520                                ___________ 

Код КЕКВ _______2210, 2240, 3110________________________________ 

 

№ 

 

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

Затверджено 

на 2020 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 

Інформацій

ні 

заходи 

Рішення 

68-ої  сесії 

міської 

ради  

від 

09.04.2020 

№ 182 

Виконком 

Пирятинської 

міської ради; 

Пирятинський 

ліцей 

Пирятинська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Опорний заклад 

Пирятинська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

2334,5 1840,6 6
2
,7

 

5
5
4

,5
/1

5
2
,6

 

9
6
,9

 

1
0
0

,8
5

 /
4
7

5
,9

 

8
6
,2

 

5
7
,7

 

1
0
3

,4
5
 

1
1
6

,4
 

6
2
,7

 

2
9
4

,4
5
 

8
2
,7

 

8
7
,4

5
 

 

 

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

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

Начальник відділу інформаційних  

технологій та захисту інформації  

виконкому міської ради  А.М. Божко  

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 
09 квітня 2020 року 

 


