
 

Додаток 1до Програми 

ПЕРЕЛІК 

завдань і заходів Програми інформатизації  

Миколаївської сільської ради Сумського району на  2022 рік 
Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

1.Організа

ційне та 

методичне 

забезпечен

ня 

Програми 

  

1.1. 

Проведення 

щорічної 

оцінки 

електронної 

готовності 

громади  за 

визначеними п

оказниками 

Сільська рада (за 

згодою), 

виконавчий комітет 

сільської ради та 

структурні 

підрозділи, інші 

призначені 

виконавці 

2022 

рік 

Загальний 

обсяг, у 

т.ч. 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 

Оцінка 

ефективності 

реалізації 

завдань 

Програми. Під

вищення 

ефективності 

використання 

коштів 

місцевих 

бюджетів на 

заходи з 

упровадження 

Державни

й бюджет 

- - 

Обласний 

бюджет 

- - 

Місцевий 

бюджет 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 



Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

Інші 

джерела 

- - інформаційних 

технологій 

1.2 

Проведення 

щорічної 

інвентаризації 

інформаційних 

та програмно-

технічних 

ресурсів усіх 

структурних 

підрозділів 

виконавчого 

комітету 

сільської 

ради    з 

урахуванням 

вимог 

нормативно-

правових актів 

з 

Сільська рада (за 

згодою), 

виконавчий комітет 

сільської ради та 

структурні 

підрозділи, інші 

призначені 

виконавці 

2022 

рік 

Загальний 

обсяг, у 

т.ч. 

- - Дотримання 

вимог 

законодавства 

у сфері 

використання  

ліцензійного 

програмного 

забезпечення   

Державни

й бюджет 

- - 

Обласний 

бюджет 

- - 

Місцевий 

бюджет 

- - 

Інші 

джерела 

- - 



Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

використання 

комп’ютерних 

 програм 

1.3. 

Проведення 

семінарів, 

круглих 

столів, за 

участю 

керівників 

органів влади, 

лідерів 

політичних 

партій щодо 

впровадження 

новітніх  інфо

рмаційних 

технологій, з 

питань 

інформаційног

о суспільства 

Сільська рада (за 

згодою), 

виконавчий комітет 

сільської ради та 

структурні 

підрозділи, інші 

призначені 

виконавці 

2022 

рік 

Загальний 

обсяг, у 

т.ч. 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 

Залучення до 

формування 

обласної 

політики та 

розв’язання 

проблем 

розвитку 

інформаційног

о суспільства 

широкого кола 

фахівців із 

відповідних 

сфер 

(керівників, 

виробників, 

економістів,, 

соціологів, 

викладачів 

Державни

й бюджет 

- - 

Обласний 

бюджет 

- - 

Місцевий 

бюджет 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 

Інші 

джерела 

- - 



Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

тощо) і 

громадськості. 

2.Упровад

ження 

технологій

 е-

урядуванн

я у 

сільській 

раді та 

її  виконав

чому 

комітеті 

2.1. Розвиток 

систем 

електронного 

документообіг

у у сільській 

раді та її 

виконавчих 

органах 

Сільська рада (за 

згодою), 

виконавчий комітет 

сільської ради та 

структурні 

підрозділи, інші 

призначені 

виконавці 

2022 

рік 

Загальний 

обсяг, у 

т.ч. 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 

Забезпечення 

ефективного 

впровадження 

Закону 

України „Про 

електронні 

документи та 

електронний 

документообіг

” у сільській 

раді та її 

виконавчому 

комітеті. Підк

лючення до 

системи 

документообіг

у , поширення 

системи на 

структурні 

Державни

й бюджет 

- - 

Обласний 

бюджет 

- - 

Місцевий 

бюджет 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 

Інші 

джерела 

- - 



Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

підрозділи 

виконавчого 

комітету 

  2.2. 

Упровадження 

пілотних 

проектів із 

надання 

муніципальни

х послуг у 

сільській раді 

та її 

виконавчому 

комітеті. Розро

блення 

комплексних 

проектів 

інформатизації 

 громади 

Сільська рада (за 

згодою), 

виконавчий комітет 

сільської ради та 

структурні 

підрозділи, інші 

призначені 

виконавці 

2022 

рік 

Загальний 

обсяг, у 

т.ч. 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 

Розвиток 

«гарячої лінії» 

Миколаївської

сільської 

ради», проекту 

„Муніципальні 

послуги: 

спрощений 

доступ через 

пошту”, сільсь

кого 

віртуального 

офісу 

електронних 

адміністратив

них послуг, 

мережі 

пунктів 

Державни

й бюджет 

- - 

Обласний 

бюджет 

- - 

Місцевий 

бюджет 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 

Інші 

джерела 

- - 



Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

колективного 

доступу 

населення до 

публічної 

інформації. 

2.3. 

Упровадження 

пілотних 

проектів 

системи 

інформаційно-

аналітичного 

забезпечення  

сільської ради 

та її 

виконавчого 

комітету, 

Структурні 

підрозділи 

виконавчого 

комітету 

2022 

рік 

Загальний 

обсяг, у 

т.ч. 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 

Підвищення 

ефективності 

роботи 

сільської  ради 

та її 

виконавчого 

комітету   

Державни

й бюджет 

- - 

Обласний 

бюджет 

- - 

Місцевий 

бюджет 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 



Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

структурних 

підрозділів 

Інші 

джерела 

- - 

  2.4.Створення 

системи 

реєстрів 

управління 

територіально

ю громадою 

Структурні 

підрозділи 

виконавчого 

комітету 

2022 

рік 

Загальний 

обсяг, у 

т.ч. 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 

Підвищення 

ефективності 

роботи 

сільської ради 

та її 

виконавчого 

комітету 

  

Державни

й бюджет 

- - 

Обласний 

бюджет 

- - 

Місцевий 

бюджет 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 

Інші 

джерела 

- - 



Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

3. 

Розвиток 

телекомун

ікаційного 

середовищ

а регіону 

та 

формуван

ня систем

и 

регіональн

их 

електронн

их 

інформаці

йних 

ресурсів, 

організаці

я захисту 

інформації

   

3.1. 

Упровадження 

спільно з 

операторами  

мобільного 

зв’язку 

технологій 

швидкісної 

передачі даних 

з 

використання

м  каналів 

зв’язку 

високої 

пропускної 

спроможності 

між 

телекомунікац

ійним центром 

області та 

сільською 

радою і її 

Сільська рада (за 

згодою), 

виконавчий комітет 

сільської ради та 

структурні 

підрозділи, інші 

призначені 

виконавці 

2022 

рік 

Загальний 

обсяг, у 

т.ч. 

50,0 В межах 

бюджетних 

призначень 

Забезпечення 

доступу до 

інформаційних 

ресурсів, у 

тому числі до 

мережі 

Інтернет,  орга

нів влади 

об‘єднаної 

громади 

Державни

й бюджет 

- - 

Обласний 

бюджет 

- - 

Місцевий 

бюджет 

50,0 В межах 

бюджетних 

призначень 

Упровадження 

бездротової 

мережі Wi-Fi, 

WiMax. 

Створення 

умов для 

вільного 

доступу до 

мережі 

Інтернет 

представників 

Інші 

джерела 

- - 



Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

виконавчим 

комітетом. 

Підтримка 

існуючих 

каналів 

зв’язку, 

утримання та 

обслуговуванн

я офіційного 

веб – сайту  

громади. Пош

ирення 

технології  без

дротової 

мережі Wi-Fi, 

WiMax  у 

роботі 

виконавчого 

комітету. 

громадськості, 

депутатського 

корпусу. Щорі

чне 

упровадження 

 не менше 1 

зон доступу до 

бездротової 

мережі Wi-Fi   



Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

  3.2. 

Упровадження 

технологій 

швидкісної 

передачі даних 

з 

використання

м  ІР-телефонії 

по всій 

території 

громади 

Сільська рада (за 

згодою), 

виконавчий комітет 

сільської ради та 

структурні 

підрозділи, інші 

призначені 

виконавці 

2022 

рік 

Загальний 

обсяг, у 

т.ч. 

100,0 В межах 

бюджетних 

призначень 

Упровадження 

технологій 

швидкісної 

передачі 

даних до 

органів влади 

та органів 

місцевого 

самоврядуванн

я громади 

Державни

й бюджет 

- - 

Обласний 

бюджет 

- - 

Місцевий 

бюджет 

100,0 В межах 

бюджетних 

призначень 

Інші 

джерела 

- - 

  3.3 

Упровадження 

комплексної 

Сільська рада (за 

згодою), 

виконавчий комітет 

2022 

рік 

Загальний 

обсяг, у 

т.ч. 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 

Забезпечення 

функціонуван

ня 



Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

автоматизован

ої  системи 

планування й 

виконання 

сільського 

бюджету 

сільської ради та 

структурні 

підрозділи, інші 

призначені 

виконавці 

Державни

й бюджет 

- - регіональних 

інформаційних 

систем 

Обласний 

бюджет 

- - 

Місцевий 

бюджет 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 

Інші 

джерела 

- - 

4. 

Підтримка 

працездат

ності та 

забезпечен

ня 

4.1. 

Придбання 

засобів 

інформатизації 

та технічне 

обслуговуванн

Сільська рада (за 

згодою), фінансове 

управління 

сільської ради 

 2022 

рік 

Загальний 

обсяг, у 

т.ч. 

150,0 В межах 

бюджетних 

призначень 

Оснащення 

сучасною 

комп’ютерною 

технікою та 

забезпечення 

належного її 
Державни

й бюджет 

- - 



Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

функціону

вання існу

ючих 

систем 

я 

компьютерної 

техніки, 

багатофункціо

нальних 

пристроїв для 

виконавчого 

комітету 

сільської  

ради, закладів 

соціально-

культурної 

сфери, 

комунальних 

підприємств, 

тощо 

Обласний 

бюджет 

- - функціонуван

ня 

виконавчого 

комітету 

сільської ради, 

закладів 

соціально-

культурної 

сфери, 

комунальних 

підприємств, 

тощо 

Місцевий 

бюджет 

150,0 В межах 

бюджетних 

призначень 

Інші 

джерела 

- - 

4.2. 

Придбання 

обладнання та 

Сільська рада (за 

згодою), 

виконавчий комітет 

2022 

рік 

Загальний 

обсяг, у 

т.ч. 

100,0 В межах 

бюджетних 

призначень 

Забезпечення 

надійного 

функціонуван



Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

ліцензійного 

програмного 

забезпечення, 

його технічне 

обслуговуванн

я, 

виготовлення 

захищених 

електронно-

цифрових 

підписів. 

сільської ради та 

структурні 

підрозділи, інші 

призначені 

виконавці 

Державни

й бюджет 

- - ня ТКЦ 

громади 

та дотримання 

вимог 

законодавства 

у сфері 

ліцензування 

програмного 

забезпечення 

Обласний 

бюджет 

- - 

Місцевий 

бюджет 

100,0 В межах 

бюджетних 

призначень 

Інші 

джерела 

- - 

4.3. Створення 

та 

облаштування  

приміщень 

(меблями, 

технікою, 

закладів соціально-

культурної сфери, 

комунальних 

підприємств, тощо 

2022 

рік 

Загальний 

обсяг, у 

т.ч. 

100,0 В межах 

бюджетних 

призначень 

Пришвидшенн

я рівня 

прийняття 

управлінських 

рішень, 

зменшення Державни

й бюджет 

- 

 



Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

засобами 

зв‘язку, оплата 

послуг 

Інтернету та 

телекомунікац

ійних послуг, 

тощо) для 

проведення 

онлайн заходів 

(селекторів, 

нарад, 

семінарів, 

відео-

конференцій, 

тощо) 

Обласний 

бюджет 

- 

 

витрат на 

відрядження 

працівників та 

інших 

структурних 

витрат   

Місцевий 

бюджет 

100,0 В межах 

бюджетних 

призначень 

Інші 

джерела 

- - 

  Всього за Програмою: Загальний 

обсяг, у 

т.ч. 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 

  



Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет

ні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

викона

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн Очікуваний 

результат 

виконання 

заходу, у тому 

числі за 

роками 

виконання 

  

Джерела 

фінансуван

ня 

2022 рік Усього 

Державни

й бюджет 

- - 

Обласний 

бюджет 

- - 

Місцевий 

бюджет 

В межах бюджетних призначень В межах 

бюджетних 

призначень 

Інші 

джерела 

- - 

 

Секретар сільської ради    Вікторія НЕПИЙВОДА 


