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КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

_____ 13 _______сесія ______ VIII _____ скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

від                                                      м.Кам’янське                                             №                
                              м.  

Про затвердження Програми цифрової 

трансформації Кам’янської міської 

територіальної громади  

на 2022–2024 роки 

 

З метою приведення Програми цифрової трансформації Кам’янської 

міської територіальної громади на 2022–2024 роки у відповідність  

до законодавства, згідно з розпорядженням міського голови від 08.11.2021  

№475-р «Про забезпечення розроблення нових місцевих цільових програм  

на 2022 рік» та з метою зміцнення організаційно-правових, фінансово-

економічних засад місцевого самоврядування, популяризації кращого досвіду  

у сфері цифрової трансформації у Кам’янській міській територіальній громаді  

та створення належних умов для підвищення ефективності діяльності міської 

ради, відповідно враховуючи рішення Дніпропетровської обласної ради  

від 25.10.2019 №506-18/VIІ «Про регіональну програму інформатизації 

«Електронна Дніпропетровщина» на 2020–2022 роки», відповідно до законів 

України від 04.02.1998 №74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації»,  

від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації», від 22.05.2003 

№851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №617-р  

«Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні», керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму цифрової трансформації Кам’янської міської 

територіальної громади на 2022–2024 роки, що додається. 

2. Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування заходів, 

передбачених Програмою цифрової трансформації Кам’янської міської 

територіальної громади на 2022–2024 роки в межах коштів, затверджених 
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рішенням про бюджет Кам’янської міської територіальної громади  

на відповідний рік. 

3. Відділу інформаційних технологій міської ради забезпечити звітування  

про хід і результати виконання Програми цифрової трансформації Кам’янської 

міської територіальної громади на 2022–2024 роки щороку до 01 лютого 

наступного за звітним. 

4. Визначити таким, що втратило чинність, рішення міської ради  

від 12.11.2021 №370-11/VIII «Про затвердження міської програми цифрової 

трансформації міста Кам’янське на 2022–2024 роки». 

5. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ інформаційних 

технологій міської ради, координацію – на секретаря міської  

ради Ктітарову Н.В., контроль – на постійну комісію міської ради з питань 

законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, розвитку 

підприємництва, депутатської діяльності та етики та на постійну комісію міської 

ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів  

та інвестицій. 
 

 

Міський голова                                                                    Андрій БІЛОУСОВ



Додаток 

до рішення міської ради 

від                  №                            

 

ПРОГРАМА 

цифрової трансформації Кам’янської міської  

територіальної громади на 2022–2024 роки 

1. Загальні положення 

Програма цифрової трансформації Кам’янської міської територіальної 

громади на 2022–2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно  

та з урахуванням законів України «Про Концепцію Національної програми 

інформатизації», «Про Національну програму інформатизації», «Про електронні 

довірчі послуги», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України», «Про захист персональних даних», Бюджетного кодексу України, 

пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», Положення про технічний захист інформації в Україні, 

затвердженого Указом Президента України від 27.09.1999 №1229/99, Указу 

Президента України від 12.01.2015 №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку 

«Україна – 2020», постанови Верховної Ради України від 31.03.2016 №1073-VIII 

«Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору 

України», постанов Кабінету Міністрів України від 08.10.1997 року №1126  

«Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні»,  

від 12.04.2000 №644 «Про затвердження Порядку формування та виконання 

регіональної програми і проекту інформатизації», від 12.06.2019 №493  

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо 

функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади», розпоряджень 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 №54-р «Про затвердження державних 

замовників регіональних програм і проектів інформатизації», від 15.05.2013 

№386 «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства  

в Україні», від 16.11.2016 №918-р «Про схвалення Концепції розвитку системи 

електронних послуг в Україні», від 20.09.2017 №649-р «Про схвалення Концепції 

розвитку електронного урядування в Україні». 

Розробником Програми виступає відділ інформаційних технологій 

Кам’янської міської ради. Програма відповідає пріоритетним напрямам розвитку 

Кам’янської міської територіальної громади (далі - громади). 

Виконавцями окремих завдань (проєктів) Програми є виконавчі органи 

Кам’янської міської ради, Комунальне підприємство Кам’янської міської ради 

«Інформаційні системи», підприємства, установи, організації. 
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Програма є інструментом створення умов для розвитку громади  

та визначає основний напрям трансформації сучасної громади шляхом широкого 

впровадження інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій  

в усіх сферах життєдіяльності міської територіальної громади для подальшого 

зростання рівня якості надавання послуг, зменшення вартості та споживання 

ресурсів, забезпечення взаємної комунікації влади та громадян. 

 

2. Аналіз стану інфраструктури інформатизації у 2019 – 2021 роках 

Виконання заходів з інформатизації міста Кам’янське протягом останніх 

трьох років здійснювалось відповідно до рішення Кам’янської міської ради  

від  21.12.2018 №1281-30/VII «Про затвердження міської програми 

інформатизації та електронного урядування м.Кам’янське на 2019–2021 роки». 

Протягом 2019–2021 років в межах міської програми інформатизації  

та електронного урядування міста Кам’янське на 2019–2021 роки проведено: 

- часткове дооснащення серверної платформи міської ради; 

- часткове впровадження системи мультимедійного забезпечення засідань 

міської ради, виконавчого комітету, депутатських комісій, робочих груп, 

семінарів; 

- підтримку працездатності та забезпечення функціонування існуючих 

інформаційних систем і засобів інформатизації; 

- впроваджено онлайн сервіс (інструмент) подання заяв громадян; 

- часткове придбання засобів інформатизації для міської ради  

та її виконавчих органів та їх технічна підтримка. 

На план виконання повного обсягу робіт міської програми інформатизації  

та електронного урядування міста Кам’янське на 2019–2021 роки здійснили 

вплив форс-мажорні обставини такі як: 

- поява та вплив пандемії на сталу життєдіяльність країни та міста в цілому; 

- введення локдауну, що, в свою чергу, повністю змінило графік здійснення 

робіт, передбачених минулою програмою. 

2.1. Аналіз стану інформаційних ресурсів Кам’янської міської 

територіальної громади 

В сучасних умовах стрімко зростають вимоги до рівня інформатизації 

суспільства та інформаційно-аналітичного забезпечення усіх видів діяльності,  

в тому числі,  і сфери державного управління. На сучасному етапі переходу 

світового співтовариства до інформаційного суспільства, ступінь використання 

інформаційного простору та інформаційних технологій стає безпосереднім 

чинником економічного зростання, забезпечення соціально-політичної 
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стабільності, розвитку територій, раціонального використання природних, 

людських, матеріально-технічних і фінансових ресурсів. 

Основні засади державної політики у сфері інформаційної  

та телекомунікаційної інфраструктури  спрямовані на створення умов  

для задоволення інформаційних потреб громадян на основі створення, розвитку 

та використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних 

технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної  

та комунікаційної техніки. 

Реалізація зазначених пріоритетів потребує запровадження технологій 

електронного урядування та електронної демократії в діяльність органів 

місцевого самоврядування. Забезпечення органів влади та представників міської 

територіальної громади необхідною і достатньою інформацією в усіх сферах 

діяльності сприятиме становленню державності, підвищенню продуктивності 

суспільного виробництва послуг на основі широкомасштабного використання 

інформаційних технологій, зростанню економічного потенціалу, розвитку 

соціальної та гуманітарної сфери, ефективному управлінню на усіх рівнях 

виконавчої влади та забезпечить інформаційну підтримку прийняття 

стратегічних і тактичних рішень на основі аналізу оперативної та достовірної 

інформації моделювання соціально-економічних процесів. 

У Кам’янській міській територіальній громаді створені та функціонують 

інформаційні ресурси, які дають можливість більш плідно співпрацювати  

з міською радою та її виконавчими органами для полегшення повсякденного 

життя мешканців громади. 

Зокрема, реалізовано можливість електронного запису на прийом до лікаря 

в комунальних медичних установах через ресурс https://helsi.me, електронний 

запису у дошкільні навчальні заклади можливо здійснити у порталі: 

https://reg.isuo.org/preschools/map/koatuu/1210400000, та позашкільні гуртки 

міста через портал:https://zpo.isuo.org/zpo/map?koatuu=1210400000. 

Інформація про рух громадського транспорту доступна громаді через сайт 

https://city.dozor.tech/ru/kamyanske/city. 

Діє портал відкритих даних Кам’янської міської ради та її виконавчих 

органів (https://data.gov.ua/global_search?q=Кам%27янськ+міської+ради+) 

на постійній основі оновлюються дані наборів відкритих даних та створюються 

нові набори відкритих даних.  

Закупівлі товарів та послуг виконавчими органами міської ради проводяться 

з використанням системи електронних закупівель  «Прозорро».  

У складі КП «Інформаційні системи» діє єдина диспетчерська служба 

(0670101546/@eds.kpis.com.ua/), яка використовує єдину базу даних реєстрації, 

обліку та контролю виконання звернень громадян. Звернення приймаються 

 через багатоканальну систему телефонного зв’язку (стаціонарного  

та мобільного), яка працює за принципом call-center, та через соціальні мережі.  

https://data.gov.ua/global_search?q=Кам%27янськ+міської+ради
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Через офіційний веб-портал працює сервіс електронних звернень  

до керівництва міської ради та керівників виконавчих органів міської ради. 

Також мешканці міської територіальної громади мають можливість ініціювати 

через Єдину систему місцевих петицій (https://petition.e-

dem.ua/dniprodzerzhynsk) розгляд актуальних проблем міської територіальної 

громади шляхом подання відповідної петиції та збору підписів мешканців  

під петиціями. 

На платформі «Громадський бюджет» (https://budget.e-dem.ua/1210400000) 
мешканці міської територіальної громади мають можливість запропонувати 

проєкти, спрямовані на розвиток Кам’янської міської територіальної громади, 

які можуть бути реалізовані в рамках міської територіальної програми «Бюджет 

участі кам’янчанина (бюджет участі)», також втілюється міська територіальна 

програма програма «Бюджет участі молоді Кам’янської міської територіальної 

громади (бюджет участі діти)» (https://school-budget.e-dem.ua/cities/1210400000). 

Управління освіти міської ради використовує загальнодержавну 

Інформаційну систему управління освіти (https://school.isuo.org), через  

яку формує статистичну звітність. 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради використовує 

програмний комплекс «Облік ресурсів», програмне забезпечення «Зарплата», 

M.E.DOC. 

На даний час у тестовому режимі функціонує реєстр територіальної 

громади, проводяться відповідні роботи щодо наповнення реєстру. 

2.2. Стан криптографічного захисту інформації 

 З метою протидії сучасним кіберзагрозам та поліпшення стану 

інформаційної безпеки у інформаційно-телекомунікаційній системі Кам’янської 

міської ради, відповідно до існуючого законодавства у сфері захисту інформації, 

станом на 01  листопада 2021 року виконані наступні роботи, спрямовані  

на захист інформації з обмеженим доступом та відкритої інформації,  

що належить державі: 

- в тестовому режимі запущена система протидії вторгненням моніторингу 

та керуванням подіями інформаційної безпеки; 

- виконано сегментацію мережі та налаштовано засоби міжмережевого 

екранування; 

- планово та за необхідністю проводиться аудит інформаційної безпеки, 

тестування на проникнення та сканування на вразливість систем,  

з накопиченням та/або обробкою інформації, що належить до державних 

інформаційних ресурсів та потребує захисту. 

Відповідно до законодавства України криптографічний захист інформації  

у здійсненні своїх посадових обов’язків повністю використовують обліково-

фінансовий відділ, відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб 
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підприємців, відділ формування та ведення реєстру територіальної громади 

міста, відділ ведення Державного реєстру виборців. 

Було розгорнуто тестову експлуатацію серверного компоненту 

електронного документообігу Megapolis.DOC. Виконано налагоджувальні 

роботи  веб-компонентів цієї системи. 

 

3. Мета та перелік заходів Програми 

Мета Програми – створення, ведення, наповнення електронних ресурсів  

які дадуть можливість мешканцям міської територіальної громади забезпечити 

доступ до процесів отримання електронних послуг, організації та впровадження 

зручних форм комунікації органів місцевого самоврядування з населенням 

та суб’єктами господарювання, забезпечення громадян своєчасною, достовірною 

та повною інформацію про події у та державі, сприяння соціально-економічному 

розвитку регіону шляхом впровадження перспективних інформаційних 

технологій у життєдіяльності міської територіальної громади та створення умов 

для модернізації інформаційної інфраструктури. 

Основні завдання Програми базуються на таких засадах як: 

- забезпечення реалізації ефективної державної політики у сфері 

електронної демократії; 

- прозорість діяльності суб’єктів владних повноважень та доступність 

інформації, яка необхідна громадянам для ефективної участі у суспільно-

політичному житті; 

- збільшення кількості та підвищення результативності використання 

інструментів електронної демократії; 

- гарантування простоти, дієвості та доступності для користувача  

під час практичного втілення інструментів електронної демократії; 

- результативність, ефективність, інклюзивність, прозорість та підзвітність. 

 

4. Основні заходи Програми 

Програма створюється з дотриманням та на виконанням вимог 

законодавства України щодо функціонування установ органів місцевого 

самоврядування, відкритості, прозорості шляхом впровадження автоматизації 

діяльності виконавчих органів Кам’янської міської ради, збільшення  

та оновлення комп’ютерної техніки в установах, встановлення ліцензійного 

програмного забезпечення та удосконалення системи забезпечення установ 

повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття 

управлінських рішень. 

Деякі заходи Програми, які особливо потребують приділенню уваги, а саме: 
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- формування організаційно-методичного забезпечення Програми; 

- розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури органів місцевого 

самоврядування; 

- удосконалення серверної та мережевої інфраструктури міської 

інформаційно-телекомунікаційної системи Кам’янської міської ради  

та її виконавчих органів; 

- підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих 

систем; 

- введення в експлуатацію електронного документообігу; 

- забезпечення неухильного розвитку технічного та програмного 

забезпечення інформатизації (комп’ютеризація робочих місць посадових осіб 

виконавчих органів міської ради з впровадженням нових інструментальних 

засобів); 

- модернізація веб-сайту Кам’янської міської ради; 

- створення та запуск реєстру територіальної громади міста; 

- створення системи централізованого керування політиками безпеки  

на базі контролера домену; 

- побудова захищеної серверної кімнати Кам’янської міської ради; 

- створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)  

в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах захищеної 

серверної кімнати Кам’янської міської ради та її виконавчих органів. 

- створення законодавчо-технічної документації та атестація комплексу 

технічного захисту інформації у захищеній серверній кімнаті Кам’янської 

міської ради; 

- створення та побудова резервного джерела живлення для серверних 

кімнат, з придбанням автономного генератора; 

- дослідження та аналіз щодо технічної взаємодії різних баз даних 

інформаційних джерел; 

- забезпечення впровадження ліцензійних програмних засобів,  

які використовують у своїй роботі представники Кам’янської міської ради; 

- розгорнення та встановлення геопорталу містобудівного кадастру. 

Перелік завдань та заходів Програми цифрової трансформації Кам’янської 

міської територіальної громади на 2022–2024 роки наведено у додатку 

до Програми. 

5.Терміни виконання Програми 

Виконання Програми розраховане на період з 2022 по 2024 рік, сукупною 

тривалістю у 3 роки. Реалізація заходів відбувається у формі щорічних етапів. 
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6. Джерела фінансування Програми 

Основними джерелами фінансування Програми є: 

- кошти бюджету Кам’янської міської територіальної громади; 

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

Фінансування заходів, передбачених Програмою цифрової трансформації 

Кам’янської міської територіальної громади на 2022–2024 роки здійснюється 

в межах коштів, затверджених рішенням про бюджет Кам’янської міської 

територіальної громади на відповідний рік. 

Головним замовником Програми є Кам’янська міська рада. 

 

7. Контроль та координація за ходом виконання Програми 

Керівником Програми є особа у міській раді, відповідно до розподілу 

посадових обов’язків. 

Керівник Програми здійснює: 

- контроль за формуванням і виконанням Програми; 

- аналіз результатів виконання завдань (робіт) та оцінку їх якості; 

- розгляд та погодження проєктів технічних завдань (робіт) Програми, 

заслуховування виконавців окремих етапів робіт;  

- контроль стану та термінів виконання завдань (робіт); 

- подає у разі необхідності пропозиції щодо припинення або додаткового 

фінансування заходів інформатизації. 

Дорадчим органом з реалізації деяких проєктів є робоча група, створена 

розпорядженням міського голови від 28.01.2021 №22-р «Про впровадження 

корпоративних інформаційних систем в Кам’янській міській раді». 

Відповідальними за організацію реалізації централізованих заходів  

з цифрової трансформації є відділ інформаційних технологій міської ради. 

Керівництво галузевими заходами Програми здійснюється керівниками 

виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків.  

Для роботи по впровадженню заходів з цифрової трансформації в кожному 

виконавчому органі має бути призначена відповідальна особа з питань цифрової 

трансформації. 

Координацію робіт з цифрової трансформації і електронного урядування  

в виконавчих органах міської ради здійснює відділ інформаційних технологій 

міської ради. 
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Функції з планування та впровадження міжвідомчих інформаційних 

ресурсів (електронний документообіг виконавчих органів міської ради, 

геоінформаційні кадастрові системи колективного використання, електронні 

системи інвентаризацій та обліку, інші), покладені на відділ інформаційних 

технологій міської ради. 

Виконавці галузевих заходів з цифрової трансформації міської ради 

щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за звітним, надають інформацію  

про їх виконання до відділу інформаційних технологій. 

Відділ інформаційних технологій міської ради щорічно надає міському 

голові зведені звіти про стан цифрової трансформації у місті. 

 

8. Очікувані результати у сфері цифрової трансформації та їх вплив 

на соціально-економічний розвиток міста 

Реалізація завдань Програми сприятиме створенню умов для задоволення 

інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства, професійному 

використанню інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних 

технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної  

та комунікаційної техніки. 

Результатом створення та вирішення у повному обсязі усіх завдань стане: 

- забезпечення організації поінформованості та обізнаності посадових осіб 

місцевого самоврядування, освітян, працівників соціальної, медичної, 

культурної сфер та громадян з питань, пов’язаних з реалізацією державної 

політики у сфері цифрового розвитку, електронного урядування та електронної 

демократії; 

- модернізація існуючої системи комунікації у будівлі Кам’янської міської 

ради, розширення потужності та пропускної здатності комутаційних вузлів; 

- забезпечення працівників Кам’янської міської ради засобами клієнтських 

автоматизованих робочих місць та копіювально-розмножувальною технікою; 

- розширення системи зберігання даних вузла (модульна система зберігання 

даних, масив жорстких дисків), оновлення та супровід серверного програмного 

забезпечення; 

- сприяння створенню рішень на основі хмарних технологій; 

- забезпечення вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту 

інформації при її обробці. Створення та модернізація КСЗІ на об’єктах 

інформаційної діяльності, встановлення технічних засобів захисту інформації             

на інформаційних напрямках; 

- побудова резервного живлення для серверних кімнат Кам’янської міської 

ради; 

- розгорнення та налаштування для віддаленого доступу у мережі Інтернет 

до геоінформаційного порталу міського територіального кадастру (міського 
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територіального географічного банку даних) з забезпеченням колективного 

використання та управління його даними від різних виконавчих органів міської 

ради; 

Виконання завдань та заходів щодо цифрової трансформації Кам’янської 

міської ради дозволить удосконалювати та надавати мешканцям міської 

територіальної громади більш повну та оперативну інформацію, здійснювати 

більш гнучку взаємодію з органами місцевої влади, а також забезпечить сталий 

розвиток цифрового суспільства у Кам’янській міській територіальній громаді. 

 

Секретар міської ради                                                 Наталія КТІТАРОВА



 

 

Додаток до Програми  

 

 

Перелік завдань та заходів  

Програми цифрової трансформації Кам’янської міської територіальної громади на 2022–2024 роки 

Назва напряму 

діяльності  

Зміст заходів 

програми  

з виконання завдання 

Відповідальні  

за виконання 

Джерело 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування за 

роками виконання, тис. грн. 

Очікуваний 

результат  

від виконання 

заходу 

усього  
2022 

рік 

2023 

рік 

2024  

рік 
 

1. Оптимізація 

організаційної 

бази для 

впровадження 

програми 

інформатизації 

та 

електронного 

урядування, 

організаційне  

та методичне 

забезпечення 

програми 

1.1. Розроблення 

нормативно-

правових 

документів щодо 

організації 

виконання завдань 

Програма цифрової 

трансформації 

Кам’янської міської 

територіальної 

громади на 2022–

2024 роки 

Кам’янська  

міська рада 

- - - - - 

Удосконалення 

нормативно-

правової бази 

цифрової 

трансформації 

міської 

територіальної 

громади 

1.2. Забезпечення 

інформаційної 

підтримки, 

проведення навчань  

та консультацій у 

Відділ 

інформаційних 

технологій 

міської ради, 

виконавчі 

- - - - - 

Підвищення 

якості                   

та 

продуктивності 

роботи 
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цифровій 

трансформації 

  

органи міської 

ради 

персоналу 

міської ради 

1.3. Створення та 

атестація комплексу 

технічного захисту 

інформації у 

захищеній 

серверній кімнаті 

міської ради 

Кам’янська  

міська рада 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 
750 300 450 - 

Створення 

комплексу 

технічного 

захисту 

інформації                                   

і налаштування 

взаємодії сервісів 

міської ради                    

з державними 

органами 

1.4. Дослідження  

та аналіз щодо 

технічної взаємодії 

різних баз даних 

інформаційних 

джерел міської ради  

та її виконавчих 

органів 

Відділ 

інформаційних 

технологій  

міської ради 

- - - - - 

Аналітика  

та оцінка 

можливої 

оптимізації             

та взаємодії 

різних баз даних 

інформаційних 

джерел 

2. Розвиток 

систем 

електронного 

урядування у 

Кам’янській 

міській 

2.1. Удосконалення 

та дооснащення 

серверної 

платформи міської 

ради 

Кам’янська  

міська рада 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

1200 400 400 400 

Розвиток 

централізованої 

програмно-

апаратної 

платформи для 

розміщення 

корпоративних 
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територіальній 

громаді 

електронних 

сервісів міської 

ради 

2.2. Розробка  

та впровадження 

централізованої 

системи підготовки 

та утримання в 

актуальному стані  

міських 

нормативних актів 

Кам’янська 

міська рада  

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

700 - 250 450 

Впровадження 

інформаційної 

системи 

нормативних 

актів міської 

ради з 

механізмами: 

1. Виключення 

недіючих актів 

2. Модернізації 

документів, в які 

вносяться зміни 

3. Забезпечення 

дієвої системи 

контекстного 

пошуку по 

нормативних 

актах 

4. Забезпечення 

ведення переліку 

міських 

галузевих 

програм                    

та показу 

ступеню  
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їх забезпеченості 

коштами  

та іншими 

важелями 

2.3. Вдосконалення 

електронної 

системи 

голосування у залі 

засідань міської 

ради 

Кам’янська 

міська рада 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

300 - 150 150 

Вимоги Закону 

України  

«Про місцеве 

самоврядування 

 в Україні», 

скорочення             

й запобігання 

процедурних                                

і організаційно-

документальних 

витрат часу  

при підготовці  

й проведенні 

засідань                            

в сесійному залі 

міської ради,           

при оформленні  

їх підсумків 

(протоколи, 

рішення, інші 

матеріали                    

й  т.п.), 

автоматизації 

контролю 
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регламентних 

норм 

 2.4. Встановлення   

та налаштування 

геопорталу 

Кам’янська 

міська рада, 

управління 

містобудування 

та архітектури 

міської ради 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

1501 1188 313 - 

Розширення 

інформаційної 

системи 

містобудівного 

кадастру 

доступом через 

офіційний сайт 

міської ради, 

підвищення 

інвестиційної 

привабливості 

міської 

територіальної 

громади 

2.5. Впровадження 

Системи 

електронного 

документообігу 

у  виконавчих 

органах міської 

ради, у тому числі 

зі статусом 

юридичної особи 

Кам’янська 

міська рада, 

відділ звернень 

громадян 

міської ради, 

відділ 

секретаріату 

міської ради, 

загальний 

відділ міської 

ради 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

1100 900 100 100 

Покращення 

документообігу   

в міській раді          

та її виконавчих 

органах, 

підвищення 

швидкості 

проходження, 

аналітичних 

вибірок і пошуку 

документів 
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3. Оснащення 

міської ради 

засобами 

інформатизації 

3.1. Придбання 

засобів 

інформатизації для 

міської ради                          

та  виконавчих 

органів міської ради 

Кам’янська 

міська рада 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 
900 300 300 300 

Оснащення 

сучасною 

комп’ютерною та 

офісною 

технікою міської 

ради та її 

виконавчих 

органів 

3.2. Придбання та 

поновлення 

ліцензій 

операційних 

систем, антивірус та 

офісних програм 

Кам’янська 

міська рада 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

1132,44 1032,44 50 50 

Легалізація 

програмного 

забезпечення  

3.3. Модернізація 

веб-сайту 

Кам’янської міської 

ради 

Кам’янська 

міська рада 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 
300 100 100 100 

Модернізація 

сайту міської 

ради для 

забезпечення 

більш 

розширеного 

функціоналу 

взаємодії 

мешканців 

 3.4. Створення та 

запуск реєстру 

територіальної 

громади 

Кам’янська 

міська рада 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 
120 120 - - 

Побудова                    

та встановлення 

реєстру 

територіальної 
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територіальної 

громади 

громади 

м.Кам’янське  

для взаємодії                      

з реєстрами 

Державної 

міграційної 

служби України 

3.5. Створення                     

та побудова 

резервного джерела 

живлення  

для серверних 

кімнат 

Кам’янська 

міська рада 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 
750 250 250 250 

Придбання 

автономного 

електричного 

генератора  

та розведення 

шляхів живлення            

до серверних 

кімнат 

4. Запити  

щодо цифрової 

трансформації 

виконавчих 

органів міської 

ради 

4.1. Удосконалення 

і розвиток місцевої 

системи 

централізованого 

оповіщення 

цивільного захисту 

населення 

Управління                    

з питань 

надзвичайних 

ситуацій  

та цивільного 

захисту 

населення 

міської ради 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 665,0 665,0 - - 

Придбання 

програмного 

забезпечення               

та технічних 

засобів 

4.2. Придбання                      

та поновлення 

програмного 

забезпечення 

Управління 

містобудування 

та архітектури 

міської ради 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 735,0 400,0 115,0 220,0 

Придбання 

програмного 

забезпечення 
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територіальної 

громади 

 

4.3. Придбання 

інструментів 

інформатизації 

Управління 

містобудування 

та архітектури 

міської ради 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

335,0 50,0 250,0 35,0 

Придбання 

комп’ютерної 

техніки та її 

периферійних 

засобів 

4.4. Придбання та 

поновлення 

програмного 

забезпечення 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

152,9 9,6 130 13,3 

Придбання 

програмного 

забезпечення 

4.5. Придбання 

інструментів 

інформатизації 

Департамент 

соціальної 

політики 

міської ради 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

97,0 45,0 52,0 - 

Придбання 

комп’ютерної 

техніки та її 

периферійних 

засобів 

4.6. Придбання  

та поновлення 

програмного 

забезпечення 

Служба у 

справах дітей 

міської ради 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

33,0 11,0 11,0 11,0 

Придбання 

програмного 

забезпечення 
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Начальник відділу інформаційних  

технологій міської ради                                                                             Ростислав СНІГУР 

4.7. Придбання 

інструментів 

інформатизації 

Служба у 

справах дітей 

міської ради 

Бюджет 

Кам’янської 

міської 

територіальної 

громади 

17,0 17,0 - - 

Придбання 

комп’ютерної 

техніки та її 

периферійних 

засобів 

Всього по програмі: 10788,34 5788,04 2921 2079,3  


